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Hoornseweg - Wognum

Ter informatie
Kennis nemen van:
Onderhoud, verkeersveiligheid Hoornseweg - Wognum

Aanleiding
In de raadsvergadering van 27 januari heeft u verzocht om informatie te verstrekken over het overleg met de
wegbeheerder het Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de bewoners over het
toekomstig onderhoud en de verkeersveiligheid van de Hoornseweg.

Kernboodschap
Op dit moment heeft het HHNK, als wegbeheerder van de Hoornseweg, contact met de bewoners.
Ook is vanuit de gemeente de beleidsmedewerker verkeer afgelopen december aangesloten bij het overleg.
Zo is het voor de gemeente duidelijk welke vragen er op dit moment spelen en welke afspraken worden
gemaakt. Tijdens dit overleg zijn de resultaten van het onderzoek naar de verkeersinrichting van de
Hoornseweg besproken. Dit onderzoek is door Buroscope uitgevoerd in opdracht van het HHNK. In dit
onderzoek wordt geadviseerd een nadere verkeerskundige analyse op te stellen van het plangebied.
Omdat de Hoornseweg aan onderhoud toe is zijn er door Buroscope vier varianten opgesteld om tijdens de
onderhoudswerkzaamheden de weginrichting waar mogelijk direct aan te passen. Ook worden de
mogelijkheden onderzocht om het onderhoud te combineren met het plaatsen van eenvoudige
snelheidsbeperkende maatregelen.

Consequenties
Het HHNK laat de nadere verkeerskundige analyse niet uitvoeren. Hiervoor is tussen nu en de overdracht van
de wegen aan de gemeente, 01 januari 2023, onvoldoende tijd beschikbaar.
We beschikken niet over de financiële middelen en capaciteit om deze verkeerskundige analyse uit te voeren.
Wel sturen we aan op uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden door het HHNK in dit jaar.

Communicatie
Het HHNK en de gemeente zijn in overleg. Het HHNK heeft toegezegd een informatieavond te organiseren
voor de bewoners en belanghebbenden over de geplande werkzaamheden. We sluiten hierbij aan om de
meningen van de bewoners te horen.

Vervolg
We zijn in overleg met het HHNK over de vervolgstappen en de onderhoudsmaatregelen. We bespreken of er
gelijktijdig met de onderhoudswerkzaamheden verkeersmaatregelen kunnen worden uitgevoerd. Indien er
verkeersmaatregelen worden genomen, bespreken we deze op voorhand met de bewoners.
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