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Charles

Van: Jacco Zutt <Jacco.Zutt@schagen.nl>

Verzonden: dinsdag 4 september 2018 07:47

Aan: Charles

Onderwerp: RE: Uitritconstructie Corn. Blaauboerlaan-Meerval

Beste Charles, 

 

Ik heb je vraag doorgestuurd naar collega Bert-Jan de Bruin, met het verzoek om op korte termijn (voor 19 

september) een antwoord te geven. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jacco Zutt 

 

Coördinator Werken & Projecten 

Afdeling Openbaar Gebied 

Gemeente Schagen 

Tel 0224-210271 / 06-12620426 

 

Aanwezig: maandag t/m donderdag 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

Bezoekadres: Laan 19, 1741 EA Schagen   
Postadres: Postbus 8, 1740 AA Schagen 
Tel.: (0224) 210 400 
Fax: (0224) 210 455 

    

 
 
Bespaar papier - Is het echt nodig om deze e-mail te printen? 
 
Disclaimer: 
Informatie verzonden met dit e-mailbericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien deze 
informatie niet voor u bestemd is, wilt u dan de afzender berichten en dit document uit uw bestanden verwijderen? De gemeente 
Schagen sluit het gebruik van e-mail uitdrukkelijk uit voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen. 

 

 

 
 
 
 
 

Jacco Zutt 
Senior projectleider 
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Bespaar papier - Is het echt nodig om deze e-mail te printen? 
 
Disclaimer: 
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informatie niet voor u bestemd is, wilt u dan de afzender berichten en dit document uit uw bestanden verwijderen? De gemeente 
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Van: Charles [mailto:cvandermark@quicknet.nl]  

Verzonden: donderdag 30 augustus 2018 12:26 

Aan: Jacco Zutt <Jacco.Zutt@schagen.nl> 

Onderwerp: Uitritconstructie Corn. Blaauboerlaan-Meerval 

Urgentie: Hoog 

 

Hallo Jacco, 

 
Je bent net terug van vakantie, maar ik hoop dat we vóór onze eerstvolgende afdelingsvergadering 
van woensdag 19 september antwoord kunnen krijgen op onderstaande vraag. 

 
Met vriendelijke groeten, 
 

Secretaris Charles van der Mark, 
van Rennesstraat 6, 
1741 HD Schagen 

(0224) 29 69 26 
https://noordkop.fietsersbond.nl 

 

 
 
 

 

Van: Charles <cvandermark@quicknet.nl>  

Verzonden: donderdag 23 augustus 2018 12:26 

Aan: 'Jacco Zutt' <Jacco.Zutt@schagen.nl>; Kuntzel, Ruud (R.A.) <ruud.kuntzel@politie.nl> 

CC: 'Lammert de Vries' <lammertatedevries@gmail.com>; Fietsersbond afd. Noordkop <noordkop@fietsersbond.nl> 

Onderwerp: Uitritconstructie Corn. Blaauboerlaan-Meerval 

 

Hallo Jacco, 
 
Omdat ik niet weet welke projectleider het betreft stuur ik onderstaande opmerkingen aan jou, met 

het verzoek dit door te sturen. 
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Betreft: Uitritconstructie Corn. Blaauboerlaan-Meerval (na spoorwegovergang)  
Bij deze deel ik u mede, dat deze uitritconstructie op onderstaande punten afwijkt van de regels: 

 Trottoir en fietspad zijn op de uitrit niet doorgezet qua kleur, noch qua verharding; 
 Aan de zijde van de Meerval is hellend aangestraat in plaats van het gebruiken van 
inritblokken (hetgeen ook geldt voor de uitritconstructie Meerval nabij rotonde); 

 Het gebruiken van de taludmarkering is onjuist/overbodig en wordt door de ASVV afgeraden.   
In verband met aspecten als herkenbaarheid, eenduidigheid en juridische status verzoeken wij u de 
uitrit(ten) opnieuw in te richten conform de aanbevelingen van de ASVV 2012 pagina 853 nr. 13.2.6. 
 

Met vriendelijke groeten, 
 
Secretaris Charles van der Mark, 

van Rennesstraat 6, 
1741 HD Schagen 
(0224) 29 69 26 

https://noordkop.fietsersbond.nl 

 

 
 
   


