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Inleiding
Inwoners hebben sinds kort de mogelijkheid om melding te maken van onveilige verkeerssituaties.
Dat vinden wij een goeie ontwikkeling.
Afgelopen maanden/jaren zijn er vrij veel meldingen door inwoners en dorpsraden gedaan met
betrekking tot verkeersoverlast en wat er in de ogen van deze inwoners anders zou moeten.
Meldingen zijn gedaan via fixi, per mail, per brief, telefonisch, via de dorpsraad, de media en
inspreken bij de commissievergaderingen. Er is al een duidelijk beeld in welke straten en wijken er
verkeersoverlast is.
De vraagt die rijst na invoering van het meldingsplatform is of de vorige meldingen ook worden
meegenomen met de totstandkoming van het nieuwe GVVP?
Deze vragen zijn mede opgesteld door Hart voor Medemblik commissielid Rick Mensink.
1.

Bent u het met Hart voor Medemblik eens dat eerder gemaakte meldingen door
inwoners en dorpsraden meegenomen moet worden bij de totstandkoming van de
nieuwe?

antwoord

Ja hier zijn we het mee eens.

2.

Zijn deze gedane meldingen bijgehouden?

Antwoord

Ja. Wij hebben de kernvisies en een algemene wensenlijst. Deze wensenlijst is een
verzameling van ideeën van bewoners die wij op dat moment niet konden uitvoeren
vanwege een tekort aan capaciteit en/of budget. Deze wensen hebben wij verzameld
zodat wij bij een herinrichting alsnog kunnen kijken of wij deze wensen kunnen
meenemen.

3.

Worden de vorige meldingen ook worden meegenomen met de totstandkoming van het
nieuwe GVVP?

Antwoord

Ja, zie het antwoord op vraag 2.

4.

Er zijn reeds toezeggingen gedaan om met inwoners en dorpsraden in gesprek te gaan
over verkeerssituaties. Bijvoorbeeld Nieuweweg te Opperdoes, Tuinstraat in Hauwert,
dorpsstraat van Oostwoud en Hoornseweg in Wognum. Hebben deze gesprekken invloed
op het nieuwe GVVP?
a.

Antwoord

Zo ja hoe worden deze verbeterpunten meegenomen in het nieuwe GVVP?

Lopende gesprekken zijn geen onderdeel van het GVVP. Maar de genoemde situaties
zijn bij ons bekend. De online inventarisatie is een extra 'tool' om te zorgen dat we zo
compleet mogelijk zijn, maar de kernvisies zijn de basis.

