Van: Maarten/ Kea Verwey [mailto:]
Verzonden: woensdag 12 december 2018 13:49
Aan: Boogaard, Simone; Tjeerd Hoekstra GR Wat.; Borghardt-de Kat, Dorothy; Koerse, Vincent; Meij,
Gerard; Janssen van Raaij, Beate
CC: Griffier; Simon Verbeek GR Wat.; Bekhuis, Gabriëlle; burgemeester Waterland
Onderwerp: Ininiatief wijziging komgrens N518

Aan de Gemeenteraad.
tav de fraktievoorzitters,
Geachte Raadsleden, beste mensen,
Op 3 november j.l. heb ik jullie een uitgebreid voorstel gedaan om de komgrens van
Monnickendam te wijzigen in verband met een aantal maatregelen om de veiligheid vooral
voor fietsers beter te kunnen waarborgen. Dat stuk is op 15 november j.l. onder nummer
stuk 159-434 in de Raadsvergadering als ingekomen stuk behandeld en voor kennisgeving
aangenomen, hoewel ik uitdrukkelijk gevraagd heb mijn initiatief verder voor te bereiden en
als raadsvoorstel nader uit werken, ten einde nog voor het zomerseizoen dat besluit als
urgente maatregel te kunnen effectueren! Daar heb ik ook op gerekend met mijn voorstel!
Mijn voorstel ligt inmiddels al zes weken bij de gemeente, maar zonder een reactie, die erop
wijst dat er daadwerkelijk iets concreets wordt ondernomen (behoudens één antwoord, dat
er na de begrotingsbehandeling op wordt terug gekomen) Ik wijs er nogmaals op, dat er
alleen maar winst te behalen is, zoals aangegeven in de 7 punten van mijn voorstel. Maar
dan mag enige haast wel worden verlangd. De Raad is als bevoegd gezag degene, die zelf
verantwoordelijk is voor de uitvoering daarvan. Ik reken op jullie steun ! Jullie willen immers
initiatieven van burgers heel serieus nemen en onderdeel van het beleid maken ?!
Uiteraard ben ik bereid bij de verdere uitwerking behulpzaam te zijn om ook tegenover de
provincie goed beslagen ten ijs te komen om de maatregel in definitieve vorm te realiseren.
In de bijlage tenslotte een besluit uit een aantal jaren geleden voorgestelde categorisering
van de N518 volgens de uitgangspunten van Duurzaam Veilig. Dat is anders dan werd
beoogd !
Laat het niet zover komen, dat wegpiraten de kans krijgen om ernstige slachtoffers te maken
door hun onverantwoorde rijgedrag. Er zijn weer meer verkeers-slachtoffers te betreuren
het afgelopen jaar.
In afwachting van jullie positieve reactie,
Maarten Verwey

