Beantwoording politiek/technische vragen raadsleden
Nummer

DOC-22-524892

Zaaknummer

Z-21-180419

Naam raadslid

M. Hoogewerf

Fractie

Hart voor Medemblik

Onderwerp

Raadsvragen HvM Verkeerssituatie Beldersweg - Middenweg

Datum waarop de vraag is gesteld

22 april 2022

Termijn beantwoording is 1 week voor technische en maximaal 2 weken voor politieke vragen.
Portefeuillehouder
Afdeling
INlEIDING
De huidige verkeerssituatie op de Middenweg is mogelijk onveilig.
Hart voor Medemblik heeft een aantal meldingen ontvangen van inwoners. Zij geven aan dat sinds
de bouwwerkzaamheden het e.e.a. is aangepast aan het kruispunt van de Middenweg, de
Beldersweg en de Hyacint.
Sinds deze aanpassing is het onduidelijk om te zien wie voorrang heeft in deze 30km zone. Dit zorgt
(vaak) voor gevaarlijke situaties voor alle betrokken weggebruikers. Bijgevoegd aan deze
raadsvragen zijn een aantal foto’s welke een situatieschets geven. Ook voor mij was het compleet
onduidelijk wie er op dit kruispunt voorrang heeft. Er zijn haaientanden gedeeltelijk zichtbaar,
gedeeltelijk niet. En tijdens nat weer schitteren ook de overschilderde haaientanden waardoor het
alsnog onduidelijk is. Daarnaast heb je verzakte weg vanuit de Hyacint welke het onduidelijk maakt
wie er voorrang heeft.
Daarom wil Hart voor Medemblik graag het volgende weten:
1.

Bent u het met ons eens dat de situatie, waar wij een aantal meldingen over hebben
ontvangen, inderdaad mogelijk onveilig is?
a.

Zo ja, op welke manier kan de gemeente medemblik met enige spoed deze

situatie veiliger en overzichtelijkers maken voor alle weggebruikers op de Middenweg,
de Beldersweg en de Hyacint.
b.
antwoord

Zo nee, waarom niet?

Het is reeds gepland dat de haaientanden binnenkort worden over gespoten met zwarte
verf. Hierdoor zijn deze niet meer zichtbaar en is het duidelijk wie er voorrang heeft.
In het najaar zal het kruispunt worden aangepast. Hierbij wordt ook de bouwweg
(Hyacint) als definitieve situatie aangelegd.

fig. 1 Locatie melding

Fig 2. aankomst vanaf Beldersweg

fig 3. de (on)zichtbare haaientanden

