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lAFD:

09-04-2018 St Maartensbrug

Aan College van Burgermeester en Wethouders en de Raad
Geachte heer/ mevrouw
Langs deze weg willen wij als buurtschap wonend aan de St Maartensweg te St
Maartensbrug u onze zorg onder de aandacht brengen mbt de verkeerssituatie
en staat van onderhoud van de St Maartensweg.
Verkeerssituatie
Al járen zien wij aanwonenden dat de verkeersdrukte jaarlijks toeneemt, van
personenverkeer alsmede het agrarisch verkeer. De situatie van de St
Maartensweg door de bebouwing is een 30km zone echter is de weg niet als
zodanig ingericht waardoor politie niet kan handhaven op snelheid. Het is de
drukte in combinatie met de veel te hoge snelheid waarmee het doorgaande
verkeer door ons dorp scheurt wat ons ernstige zorgen baart. Als snelheid
remmende werking is er aan de Grote Sloot kant ter hoogte van nr88 een sluis
gemaakt en op de dorpsgrens richting St Maarten ter hoogte van nrl05 een
verkeersheuvel gesitueerd. De sluis werkt snelheids remmend echter de
verkeersdrempel is meer een attractie dan een snelheid remmer. Met de
huidige voertuigen zowel personenvervoer alsmede de agrarische voertuigen is
de drempel gemakkelijk met SOkm/h te nemen. De auto's en trekkers remmen
slechts iets af om vervolgens weer vol gas op te trekken naar de Grote Sloot.
Komt men vanaf de Grote Sloot dan gebeurd het niet zelden dat men bij mij
voor de deur, St Maartensweg 101, al naast elkaar rijd om in te halen.....Dit
levert zeer gevaarlijke verkeerssituaties op. Tevens willen wij opmerken dat
het agrarisch vervoer nagenoeg 24/7 in beweging is en voor geluidsoverlast en
trillingen zorgt.
De parkeergelegenheid aan de weg is te smal, zelfs zo smal dat voertuigen die
daar geparkeerd staan schade oplopen waarvoor wij zelf voor op kunnen
draaien. Veel voertuigen hebben schade agv steenslag. Meerdere bewoners
moeten op de weg staan om zelf en hun kinderen in te laten stappen terwijl het
verkeer door raast. De steeds maar breder wordende agrarische voertuigen
kunnen elkaar zelden passeren zonder over de parkeergelegenheid of de
scheiding tussen weg en fietspad te rijden. Vaak gaat dit dan nog gepaard met
een snelheid die doet vermoeden dat er geen morgen meer komt.

Graag zouden wij zien dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt tav
deze situatie. Wij aanwonenden willen graag met u mee denken en betrokken
worden om de situatie leefbaarder en bovenal veiliger te maken. Een van de
ideeën is om de bestaande verkeerssluis te verlengen, rekening houdend met
de breedte van de voortuigen zodat niet alles naast de weg stuk gereden
wordt. En aan de dorpsgrens richting St Maarten zou eenzelfde sluis geplaatst
moeten worden met daarin verwerkt een drempel die SOkm/h waarborgt. Wat
wij zeker niet willen zijn drempels in de bebouwing daar de huizen veelal niet
onderheid zijn en op een ouderwetse ringfundering staan. Het geklap van met
name de agrarische race voortuigen maakt dat de vazen van de vensterbank
vallen en mogelijk scheuren in de muren/fundatie veroorzaken. Ik kom hier op
terug bij de staat van onderhoud.
Staat van onderhoud
De staat van onderhoud van de St Maartensweg en dan bedoelen we met
name het stuk door de bebouwing is zeer slecht. Bij de verkeerssluis voor het
huis van de fam Vader nr 88 zitten vele inmiddels vuistdiepe meters lange
gaten. Ook bij de fam Schuur nr95 zitten diverse grote diepe gaten in de weg.
Om deze gaten te ontwijken zie je dat de voertuigen over de hele weg van links
naar rechts slingeren en dit levert gevaarlijke situaties op voor oa motorrijders.
De gaten in de weg veroorzaken ongewenste trillingen die onze huizen doen
schudden. De kans op scheuren en problemen in de fundatie is bij ons een
grote zorg. Op dit moment vinden er werkzaamheden aan de waterleiding
plaats, als gevolg hier van is de straat voor de huizen nr 101,103 en 105 over
een breedte van ruim 2 meter doorgezaagd en verwijderd. Ervaring leert dat dit
soort werkzaamheden minimaal een halfjaar moeten inklinken om opnieuw
geasfalteerd te kunnen worden. Als wij kijken naar dezelfde werkzaamheden
aan de Grote Sloot dan zien wij dat de met klinkers gerepareerde stukken
kuilen en heuvels bevatten. Dit geeft ons geen vertrouwen in het feit dat
wanneer de reparatie is uitgevoerd en de weg weer wordt opengesteld voor
alle verkeer wij geen last zullen krijgen van ernstige trillingen aan onze huizen
agv deze noodreparatie.

Wij rekenen er op dat U onze bezorgdheid cq ervaringen van overlast serieus
neemt en binnen een korte termijn er voor wilt zorgen dat er maatregelen
worden genomen voor de her opening van de St Maartensweg om de snelheid
binnen de bebouwde kom zodanig te reguleren dat de verkeersveiligheid en de
technische staat van onze huizen gewaarborgd wordt. Mocht er schade
ontstaan aan de bebouwing agv de huidige situatie dan zullen de bewoners de
Gemeente aansprakelijk stellen voor de schade.
Graag vernemen wij van u wat de plannen zijn voor nu en in de toekomst
wanneer de St Maartensweg definitief wordt opgeknapt. En welke bijdrage wij
als buurtbewoners kunnen leveren net zoals u dat vraagt aan de bewoners aan
de Schagerweg in de krant Schagen op zondag van 8 april 2018 pagina 27.
Namens de bewoners aan de St Maartensweg te St Maartensbrug
Bart Mijlhoff
St Maartensweg 101
1752AA St Maartensbrug
Mob 0621501034
Bijlage
In de bijlage treft u verschillende reacties van bewoners aan. Tevens ziet u dat
dit niet het eerste signaal naar de Gemeente is.
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03-04-2018 St Maartensbrug

Geachte heer/ mevrouw
Langs deze weg wil ik onze zorg onder de aandacht brengen mbt de
verkeerssituatie en staat van onderhoud aan de St Maartensweg waaraan wij
wonen.
Verkeerssituatie
Al járen zien wij inwonende dat de verkeerdrukte jaarlijks toeneemt, van
personenverkeer alsmede het agrarisch verkeer. De situatie van de St Maartens
weg door de bebouwing is een 30km zone echter is de weg niet als zodanig
ingericht waardoor politie niet kan handhaven op snelheid. Het is de drukte in
combinatie met de snelheid waarmee het doorgaande verkeer door ons dorp
scheurt wat ons ernstige zorgen baart. Als snelheid remmende werking is er
aan de Grote Sloot kant een sluis gemaakt en op de dorpsgrens richting St
Maarten is een verkeersheuvel gesitueerd. De sluis werk snelheid remmend
echter de verkeersdrempel is meer een attractie dan een snelheid remmer.
Met de huidige voortuigen zowel personenvervoer alsmede de agrarische
voertuigen is de drempel gemakkelijk met 80knVh te nemen. De auto's en
trekkers remmen slechts iets af om vervolgens weer vol gas op te trekken naar
de grote sloot. Komt men vanaf de grote sloot dan gebeurd het niet zelden dat
men bij mij voor de deur, St Maartensweg 101, al naast elkaar rijd om in te
halen.....
De parkeergelegenheid aan de weg is smal, zelfs zo smal dat na ruim C500
schade aan mijn voortuigen die daar tegenover ons huis geparkeerd stonden
waar ik zelf voor op kon draaien ik genoodzaakt was om een stuk voortuin op
te offeren als parkeerplaats. De steeds maar breder wordende agrarische
voertuigen kunnen elkaar zelden passeren zonder over de parkeergelegenheid
of de scheiding tussen weg en fietspad te rijden. Vaak gaat dit dan nog gepaard
met een snelheid die doet vermoeden dat er geen morgen meer komt.
Graag zouden wij zien dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt tav
deze situatie. Wij omwonende willen graag met u mee denken en betrokken
worden om de situatie leefbaarder en veiliger te maken. Een van de ideeën is
om de verkeerssluis te verlengen, rekening houdend met de breedte van de
voortuigen zodat niet het zijterrein stuk gereden wordt. En aan de dorpsgrens
richting St Maarten zou eenzelfde sluis geplaatst moeten worden met daarin
verwerkt een drempel die SOkm/h waarborgt. Wat wij zeker niet willen zijn
drempels in de bebouwing daar de huizen veelal niet onderheid zijn en op een
ouderwetse ringfundering staan Het geklap van met name de agrarische race

voortuigen maakt dat de vazen uit de vensterbank komen zetten. Ik kom hier
op terug bij de staat van onderhoud.
Staat van onderhoud
De staat van onderhoud van de St Maartensweg en dan bedoel ik met name
het stuk door de bebouwing is zeer slecht. Bij de verkeerssluis voor het huis van
de fam Vader zitten vele inmiddels vuistdiepe gaten. Ook bij de fam Schuur
zitten diverse grote diepe gaten in de weg. Om deze gaten te ontwijken zie dat
de voertuigen over de hele weg van links naar rechts slingeren en dit levert
gevaarlijke situaties op voor oa motorrijders. De gaten in de weg veroorzaken
ongewenste trillingen die onze huizen doen schudden. De kans op scheuren en
problemen in de fundatie is bij ons een grote zorg. Op dit moment vinden er
werkzaamheden aan de waterleiding plaats, als gevolg hier van is de straat voor
de huizen nr 101 en 103 over een breedte van ruim 2 meter doorgezaagd en
verwijderd. Ervaring leert dat dit soort werkzaamheden minimaal een halfjaar
moeten inklinken om opnieuw geasfalteerd te kunnen worden. Als wij kijken
naar dezelfde werkzaamheden aan de grote sloot dan zien wij dat de met
klinkers gerepareerde stukken kuilen en heuvels bevatten. Dit geeft ons geen
vertrouwen in het feit dat wanneer de reparatie is uitgevoerd en de weg weer
wordt opgesteld voor alle verkeer wij geen last zullen krijgen van de trillingen
aan onze huizen. Wij begrijpen dat de verkeersituatie nog niet definitief
aangepakt kan worden echter wij wensen wel dat er maatregelen worden
genomen om de snelheid binnen de bebouwde kom zodanig te reguleren dat
de veiligheid en de technische staat van onze huizen gewaarborgd wordt.
Graag vernemen wij van u wat de plannen zijn en welke bijdrage als
buurtbewoners kunnen leveren.

gCíńaAvW'iį)

Beste Bart.

Prima brief die jij hebt geschreven. Helemaal eens. Wij hopen dat veel bewoners reageren.
Misschien kun je hier ook nog wat mee? (zie enkele emails)

Wij zijn al bezig vanaf 4 december 2014. In de zomer van 2014 werd de weg en het fietspad opengebroken
zonder dat wij daarvan op de hoogte waren gesteld.
Bram kon niet meer naar een buitenpatiënt toe omdat alles voor onze deur open lag.
Heel veel emails gestuurd maar duurde eeuwen voordat wij een antwoord kregen.
Nu bijna 4 jaar later is het nog steeds een puinhoop voor de deur.
Af en toe wordt er iets opgevuld, ik denk om ons zoet te houden.
Oktober 2016 hebben wij ook weer geschreven omdat toen de Grote Sloot werd gedaan.
Wij dachten toen, dan kan de Sint Maartensweg ook meteen gedaan worden.
Maar nee, de vlotbrug is “provincie” en de Grote Sloot is “Hoogheemraad” en het geld was op.
Budget wordt doorgeschoven naar 2017 maar ook toen is er niets gebeurd.
Ook wij schudden en trillen al bijna 4 jaar ons huis uit, inderdaad wachten op de 1c scheur.

Als je nog vragen hebt horen wij het graag van jou.

Buurtjes,

Maņa en Bram de Boer

ř

Van: A.P. de Boer \mailto:deboer.ap@planet.nll
Verzonden: donderdag 24 augustus 2017 1:00
Aan: 'Jacob.koopman@schagen.nl'
feDnderwerp: FW: oude klacht juni 2014
nogmaals
Van: A.P. de Boer ľmailto:deboer.ap@planet.nl1
Verzonden: donderdag 24 augustus 2017 0:55
Aan: 'jacob.koopman@schagen.nl'
Onderwerp: oude klacht
Geachte heer Koopman,
Sinds juni 2014 zijn wij al bezig met meldingen over de aanleg van het riool waar bewoners, en waaronder wij, tot nu
toe erg veel last ondervinden, met name het wegdek voor ons huis, aan de Sint Maartensweg te Sint Maartensbrug.
Wat wij heel erg vinden, eigenlijk gewoon schofterig, is dat wij totaal geen antwoord krijgen op onze klachten en als
er een antwoord gegeven wordt, wordt er niets mee gedaan.
Al ruim 3 jaar ellende met vooral tractoren en zwaar vracht verkeer door het slechte wegdek, waardoor ons huis
bonkt en schud aan alle kanten. Wij zijn het spuugzat. Overburen heerlijk aangesloten op het riool en wij zitten met
pe ellende.
En wat ook nog zo idioot was, is dat wij niet eens iets af wisten van dit hele gebeuren. Zomaar ineens werd onze
oprit open gebroken, niet eens een bericht hierover gekregen. Mijn man heeft een praktijk en kon niet meer ons pad
af om naar een buiten patiënt te gaan in Bergen. Te zot voor woorden, en dan ook nog totaal geen excuus. In de
bijlage treft u foto's aan en diverse emails die wij hebben gestuurd. Met dank aan mevrouw Vonk hebben wij
eindelijk het juiste mailadres waar wij de klachten kunnen indienen.
In afwachting van uw antwoord, verblijven wij,
Met vriendelijke groet,
A.P. de Boer - M. de Boer van Rooijen
Sint Maartensweg 86
1752 AC Sint Maartensbrug
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lacob Koopman
Medewerker verkeer, vervoer en wegen I

Of MttNtt

Bezoekadres: Laan19, 1741EA Schagen
Postadres: Postbus 8, 1740 AA Schagen
Tel.: (0224)210 400
Fax: (0224)210 455

tìn®
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.

Van: A.P. de Boer īmailto:deboer.ap(5)planet.nn
Verzonden: vrijdag 1 september 2017 19:40
Aan: Jacob Koopman
)nderwerp: FW: oude klacht juni 2014
Geachte heer Koopman,
Het is inmiddels ruim 1 week geleden dat wij u een email hebben gestuurd maar voor alsnog hebben wij geen
reactie mogen ontvangen, (zie oude emails en foto's)
Wij betreuren dit ten zeerste. Wanneer gaat deze klacht van ruim 3 jaar oud eens serieus genomen worden?
In afwachting van uw antwoord, verblijven wij,

Brcwn/de/Boer
M.P.W de/Boer vcM/'Rooiferv

Van: A.P. de Boer ľmailto:deboer.ap@planet.nll
^Verzonden: donderdag 24 augustus 2017 17:53
fPtan: ’jacob.koopman@schagen.nľ
Onderwerp: FW: oude klacht juni 2014

Van: A.P. de Boer ľmailto:deboer.ap@planet.nn
Verzonden: donderdag 24 augustus 2017 17:50
Aan: 'jacob.koopman@schagen.nľ
Onderwerp: FW: oude klacht juni 2014

Van: A.P. de Boer fmailto:deboer.ap@planet.nll
Verzonden: donderdag 24 augustus 2017 17:43
Aan: 'jacob.koopman@schagen.nl'
Onderwerp: FW: oude klacht juni 2014
ogmaals. Zie bericht hieronder.
2
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A.P. de Boer
Van:
/erzonden:

tan:
Onderwerp:

A.P. de Boer [deboer.ap@planet.nl]
donderdag 7 september 2017 0:33
'Jacob Koopman'
RE: oude klacht juni 2014

Goede avond meneer Koopman,
Bedankt voor uw reactie (eindelijk) Ik wil wel meteen hierop reageren omdat ik het te zot voor woorden vind dat het
geld op is.
Ruim 3 jaar al ellende, wel opknappen Grote Sloot, daarna weer op verschillende stukken opgebroken vanwege
waterleiding? (zonde geld) en in dit afgelopen voorjaar opknappen Sint Maartensweg vanaf Westfriesedijk tot begin
grens dorp Sint Maartensbrug.
Het stukje Sint Maartensweg tot Grote Sloot kan er dus niet af?????????
Geen woorden voor, schandalig. Wij hopen toch wel heel snel geholpen te worden.
A.P. de Boer
Sint Maartensweg 86
1752 AC Sint Maartensbrug

A.P. de''Boer
praktijk voor natuurgeneeskunde

Van: Jacob Koopman [mailto:Jacob.Koopman@schagen.nl]
Verzonden: woensdag 6 september 2017 20:17
Aan: 'A.P. de Boer'
Onderwerp: RE: oude klacht juni 2014
Goedenavond,
Om te beginnen een excuus als er zaken niet goed of helemaal niet worden gedaan.
Dit mag niet en kan ook niet, maar dat gebeurt helaas wel eens.
heb de situatie vanmiddag nog eens even bekeken en zie dat er weer een kuil komt in het straatwerk.
Dit zal volgende week worden opgelost zodat het weer strak is.
Ik wil toch nog even het verhaal vertellen waarom dit nog niet geasfalteerd is.
Toen die aansluiting moest worden gemaakt in de weg voor het riool van de overburen ging dat niet zo makkelijk en
hebben ze behoorlijk moeten wroeten en graven om het voor elkaar te krijgen.
Dit vind ik al nooit zo lekker omdat er dan een behoorlijke nazak komt van de plek.
Dit gebeurde en in die tijd kunnen we dit wel asfalteren, maar dan hebben we een groter probleem.
Daarna was er sprake van dat we dat stukje weg in het geheel zouden gaan opknappen omdat er nog meer slechte
plekken zijn.
Dit heeft op de lijst van uit te voeren werkzaamheden gestaan, maar is er weer af gegaan omdat er geen geld was.
Ik heb dit voor het komende jaar weer op de lijst staan om er een plan voor te maken en eventueel uit te gaan
voeren als de budgetten het toelaten.
Hier kan ik nu nog niets over zeggen en misschien naar het eind van het jaar wel.
Ik hoop dat ik u zo voldoende hebt kunnen inlichten over deze situatie.
ir. Jacob Koopman

1

A.P. de Boer
Van:
^erzonden:
Pvan:
Bijlagen:

A.P. de Boer [deboer.ap@planet.nl]
woensdag 31 januari 2018 21:54
'Jacob Koopman'
reparatie weg stoep riool 29-6-2014 (6).JPG; reparatie weg stoep riool 29-6-2014
(11).JPG; reparatie weg stoep riool 29-6-2014 (12).JPG

Urgentie:

Hoog

ť:

Geachte heer Koopman,
Sinds 12 oktober 2017 heb ik de laatste email ontvangen dat u bent wezen kijken naar de verzakkingen en u heeft
dat weer laten opvullen.
Wij zijn inmiddels 3 Vi jaar verder en nog steeds schudt en trilt ons huis, we worden er gek van. Vooral het vele
vrachtverkeer dat keihard over de Sint Maartensweg rijdt.
Wanneer wordt er nu eindelijk is wat gedaan???? Misschien hadden jullie eerst beter moeten bekijken of het wel
haalbaar was om het riool van de overkant op onze kant aan te sluiten......
De overburen zitten er "lekker" bij en wij met de gebakken peren. Misschien moet er ook eens over de
veiligheidsindeling van de Sint Maartensweg gesproken worden.
JHet is niet normaal hoe hard er gereden wordt vanaf Sint Maarten tot het kruispunt Grote Sloot. Het lijkt ons beter
Bm na de drempel ook een chicane aan te leggen zodat er in het tussenstuk tot
de andere chicane niet meer hard gereden kan worden. Moeten waarschijnlijk eerst ongelukken gebeuren voordat
daar naar gekeken wordt. Het verkeer is alleen maar drukker geworden ook vanwege de nog steeds niet te
gebruiken vlotbrug in Burgervlotbrug.
Trouwens ook schandalig dat het zo lang moet duren.........
Wij hopen dat er heel snel een oplossing komt voor de 372 jaar durende ellende of is het potje met geld alweer op?
In bijlage nog wat foto's, let wel, ze zijn van juni 2014
In afwachting van uw antwoord, verblijf ik,
Met vriendelijke groet,

M.PM). de^Boer vcw/Rooífeiv
S Cvit M oužuŵmwegp 8 6
1752 AC StotMcuM^ewJyruty
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03-04-2018 St Maartensbrug

Geachte heer/ mevrouw
Langs deze weg wil ik onze zorg onder de aandacht brengen mbt de
verkeerssituatie en staat van onderhoud aan de St Maartensweg waaraan wij
wonen.
Verkeerssituatie
Al járen zien wij inwonende dat de verkeerdrukte jaarlijks toeneemt, van
personenverkeer alsmede het agrarisch verkeer. De situatie van de St Maartens
weg door de bebouwing is een 30km zone echter is de weg niet als zodanig
ingericht waardoor politie niet kan handhaven op snelheid. Het is de drukte in
combinatie met de snelheid waarmee het doorgaande verkeer door ons dorp
scheurt wat ons ernstige zorgen baart. Als snelheid remmende werking is er
aan de Grote Sloot kant een sluis gemaakt en op de dorpsgrens richting St
Maarten is een verkeersheuvel gesitueerd. De sluis werk snelheid remmend
echter de verkeersdrempel is meer een attractie dan een snelheid remmer.
Met de huidige voortuigen zowel personenvervoer alsmede de agrarische
voertuigen is de drempel gemakkelijk met 80knVh te nemen. De auto's en
trekkers remmen slechts iets af om vervolgens weer vol gas op te trekken naar
de grote sloot. Komt men vanaf de grote sloot dan gebeurd het niet zelden dat
men bij mij voor de deur, St Maartensweg 101, al naast elkaar rijd om in te
halen.....
De parkeergelegenheid aan de weg is smal, zelfs zo smal dat na ruim C500
schade aan mijn voortuigen die daar tegenover ons huis geparkeerd stonden
waar ik zelf voor op kon draaien ik genoodzaakt was om een stuk voortuin op
te offeren als parkeerplaats. De steeds maar breder wordende agrarische
voertuigen kunnen elkaar zelden passeren zonder over de parkeergelegenheid
of de scheiding tussen weg en fietspad te rijden. Vaak gaat dit dan nog gepaard
met een snelheid die doet vermoeden dat er geen morgen meer komt.
Graag zouden wij zien dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt tav
deze situatie. Wij omwonende willen graag met u mee denken en betrokken
worden om de situatie leefbaarder en veiliger te maken. Een van de ideeën is
om de verkeerssluis te verlengen, rekening houdend met de breedte van de
voortuigen zodat niet het zijterrein stuk gereden wordt. En aan de dorpsgrens
richting St Maarten zou eenzelfde sluis geplaatst moeten worden met daarin
verwerkt een drempel die 30knVh waarborgt. Wat wij zeker niet willen zijn
drempels in de bebouwing daar de huizen veelal niet onderheid zijn en op een
ouderwetse ringfundering staan Het geklap van met name de agrarische race

voortuigen maakt dat de vazen uit de vensterbank komen zetten. Ik kom hier
op terug bij de staat van onderhoud.
Staat van onderhoud
De staat van onderhoud van de St Maartensweg en dan bedoel ik met name
het stuk door de bebouwing is zeer slecht. Bij de verkeerssluis voor het huis van
de fam Vader zitten vele inmiddels vuistdiepe gaten. Ook bij de fam Schuur
zitten diverse grote diepe gaten in de weg. Om deze gaten te ontwijken zie dat
de voertuigen over de hele weg van links naar rechts slingeren en dit levert
gevaarlijke situaties op voor oa motorrijders. De gaten in de weg veroorzaken
ongewenste trillingen die onze huizen doen schudden. De kans op scheuren en
problemen in de fundatie is bij ons een grote zorg. Op dit moment vinden er
werkzaamheden aan de waterleiding plaats, als gevolg hier van is de straat voor
de huizen nr 101 en 103 over een breedte van ruim 2 meter doorgezaagd en
verwijderd. Ervaring leert dat dit soort werkzaamheden minimaal een halfjaar
moeten inklinken om opnieuw geasfalteerd te kunnen worden. Als wij kijken
naar dezelfde werkzaamheden aan de grote sloot dan zien wij dat de met
klinkers gerepareerde stukken kuilen en heuvels bevatten. Dit geeft ons geen
vertrouwen in het feit dat wanneer de reparatie is uitgevoerd en de weg weer
wordt opgesteld voor alle verkeer wij geen last zullen krijgen van de trillingen
aan onze huizen. Wij begrijpen dat de verkeersituatie nog niet definitief
aangepakt kan worden echter wij wensen wel dat er maatregelen worden
genomen om de snelheid binnen de bebouwde kom zodanig te reguleren dat
de veiligheid en de technische staat van onze huizen gewaarborgd wordt.
Graag vernemen wij van u wat de plannen zijn en welke bijdrage als
buurtbewoners kunnen leveren.
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Aan Burgemeester en Wethouders, h.
Sint Maartensbrug,
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s

10 April 2018.

Geachte heer/mevrouw,
Langs deze weg willen wij bewoners van de Sint Maartensweg onze aandacht en
zorg uitspreken mbt tot de verkeersituatie en staat van onderhoud.
De verkeersituatie:
Al járen zien wij als bewoners dat de verkeersituatie jaarlijks toeneemt, van
fietsers, personenauto's, vracht- en agrarisch verkeer. De situatie van de Sint
Maartensweg door de bebouwing is een 30 km zone echter deze weg is niet als
zodanig ingericht waardoor de politie niet kan handhaven op snelheid.
Als snelheidswerkende remming vanaf de Grote Sloot kant is er een sluis
gemaakt, komt men door de sluis dan gaat men direct inhalen zodat de situatie
is dat men samen over de drempel ter hoogte van nr 105 heen gaat.
De personen-, vracht- en agrarische verkeer heeft de snelheid die boven de 30
km gaat dit is zowel uitgaand dan wel binnen komend in het dorp.
De staat van onderhoud:
De staat van onderhoud van de Sint Maartenweg in de bebouwing en ter hoogte
van huisnr 95 is de situatie zo slecht daar zit een gat van 1.40 lang en 0.40 breed
en 0.10 diep. Over deze situatie is al gesproken (mail verkeer) met de
gemeenteambtenaar de heer Jacob Koopman sinds 2016 en (telefonisch)
2017,2018 maar tot op de dag vandaag is er geen enkele actie ondernomen.
Daar de huizen op ouderwetse fundering staan gaan de trillingen door tot in huis
en zit je te schudden in je stoel dan wel de scheuren die er in het huis ontstaan.
Gemeente praat met ons bewoners van de Sint Maartensweg en los dit grote
probleem op.
Richard en Marrie Schuur
Sint Maartensweg 95
1752 AA Sint Maartensbrug

Aan Burgermeester en Wethouder

03-04-2018 St Maartensbrug

Geachte heer/ mevrouw
Langs deze weg wil ik onze zorg onder de aandacht brengen mbt de
verkeerssituatie en staat van onderhoud aan de St Maartensweg waaraan wij
wonen.
Verkeerssituatie
Al járen zien wij inwonende dat de verkeerdrukte jaarlijks toeneemt, van
personenverkeer alsmede het agrarisch verkeer. De situatie van de St Maartens
weg door de bebouwing is een 30km zone echter is de weg niet als zodanig
ingericht waardoor politie niet kan handhaven op snelheid. Het is de drukte in
combinatie met de snelheid waarmee het doorgaande verkeer door ons dorp
scheurt wat ons ernstige zorgen baart. Als snelheid remmende werking is er
aan de Grote Sloot kant een sluis gemaakt en op de dorpsgrens richting St
Maarten is een verkeersheuvel gesitueerd. De sluis werk snelheid remmend
echter de verkeersdrempel is meer een attractie dan een snelheid remmer.
Met de huidige voortuigen zowel personenvervoer alsmede de agrarische
voertuigen is de drempel gemakkelijk met 80krrVh te nemen. De auto's en
trekkers remmen slechts iets af om vervolgens weer vol gas op te trekken naar
de grote sloot. Komt men vanaf de grote sloot dan gebeurd het niet zelden dat
men bij mij voor de deur, St Maartensweg 101, al naast elkaar rijd om in te
halen.....
De parkeergelegenheid aan de weg is smal, zelfs zo smal dat na ruim C500
schade aan mijn voortuigen die daar tegenover ons huis geparkeerd stonden
waar ik zelf voor op kon draaien ik genoodzaakt was om een stuk voortuin op
te offeren als parkeerplaats. De steeds maar breder wordende agrarische
voertuigen kunnen elkaar zelden passeren zonder over de parkeergelegenheid
of de scheiding tussen weg en fietspad te rijden. Vaak gaat dit dan nog gepaard
met een snelheid die doet vermoeden dat er geen morgen meer komt.
Graag zouden wij zien dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt tav
deze situatie. Wij omwonende willen graag met u mee denken en betrokken
worden om de situatie leefbaarder en veiliger te maken. Een van de ideeën is
om de verkeerssluis te verlengen, rekening houdend met de breedte van de
voortuigen zodat niet het zijterrein stuk gereden wordt. En aan de dorpsgrens
richting St Maarten zou eenzelfde sluis geplaatst moeten worden met daarin
verwerkt een drempel die SOkm/h waarborgt. Wat wij zeker niet willen zijn
drempels in de bebouwing daar de huizen veelal niet onderheid zijn en op een
ouderwetse ringfundering staan Het geklap van met name de agrarische race

voortuigen maakt dat de vazen uit de vensterbank komen zetten. Ik kom hier
op terug bij de staat van onderhoud.
Staat van onderhoud
De staat van onderhoud van de St Maartensweg en dan bedoel ik met name
het stuk door de bebouwing is zeer slecht. Bij de verkeerssluis voor het huis van
de fam Vader zitten vele inmiddels vuistdiepe gaten. Ook bij de fam Schuur
zitten diverse grote diepe gaten in de weg. Om deze gaten te ontwijken zie dat
de voertuigen over de hele weg van links naar rechts slingeren en dit levert
gevaarlijke situaties op voor oa motorrijders. De gaten in de weg veroorzaken
ongewenste trillingen die onze huizen doen schudden. De kans op scheuren en
problemen in de fundatie is bij ons een grote zorg. Op dit moment vinden er
werkzaamheden aan de waterleiding plaats, als gevolg hier van is de straat voor
de huizen nr 101 en 103 over een breedte van ruim 2 meter doorgezaagd en
verwijderd. Ervaring leert dat dit soort werkzaamheden minimaal een halfjaar
moeten inklinken om opnieuw geasfalteerd te kunnen worden. Als wij kijken
naar dezelfde werkzaamheden aan de grote sloot dan zien wij dat de met
klinkers gerepareerde stukken kuilen en heuvels bevatten. Dit geeft ons geen
vertrouwen in het feit dat wanneer de reparatie is uitgevoerd en de weg weer
wordt opgesteld voor alle verkeer wij geen last zullen krijgen van de trillingen
aan onze huizen. Wij begrijpen dat de verkeersituatie nog niet definitief
aangepakt kan worden echter wij wensen wel dat er maatregelen worden
genomen om de snelheid binnen de bebouwde kom zodanig te reguleren dat
de veiligheid en de technische staat van onze huizen gewaarborgd wordt.
Graag vernemen wij van u wat de plannen zijn en welke bijdrage als
buurtbewoners kunnen leveren.
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Aan Burgermeester en Wethouder 2*

03-04-2018 St Maartensbrug

Geachte heer/ mevrouw
Langs deze weg wil ik onze zorg onder de aandacht brengen mbt de
verkeerssituatie en staat van onderhoud aan de St Maartensweg waaraan wij
wonen.
Verkeerssituatie
Al járen zien wij inwonende dat de verkeerdrukte jaarlijks toeneemt, van
personenverkeer alsmede het agrarisch verkeer. De situatie van de St Maartens
weg door de bebouwing is een 30km zone echter is de weg niet als zodanig
ingericht waardoor politie niet kan handhaven op snelheid. Het is de drukte in
combinatie met de snelheid waarmee het doorgaande verkeer door ons dorp
scheurt wat ons ernstige zorgen baart. Als snelheid remmende werking is er
aan de Grote Sloot kant een sluis gemaakt en op de dorpsgrens richting St
Maarten is een verkeersheuvel gesitueerd. De sluis werk snelheid remmend
echter de verkeersdrempel is meer een attractie dan een snelheid remmer.
Met de huidige voortuigen zowel personenvervoer alsmede de agrarische
voertuigen is de drempel gemakkelijk met SOkm/h te nemen. De auto's en
trekkers remmen slechts iets af om vervolgens weer vol gas op te trekken naar
de grote sloot. Komt men vanaf de grote sloot dan gebeurd het niet zelden dat
men bij mij voor de deur, St Maartensweg 101, al naast elkaar rijd om in te
halen.....
^ De parkeergelegenheid aan de weg is smal, zelfs zo smal dat na ruim C500
schade aan mijn voortuigen die daar tegenover ons huis geparkeerd stonden
waar ik zelf voor op kon draaien ik genoodzaakt was om een stuk voortuin op
te offeren als parkeerplaats. De steeds maar breder wordende agrarische
voertuigen kunnen elkaar zelden passeren zonder over de parkeergelegenheid
of de scheiding tussen weg en fietspad te rijden. Vaak gaat dit dan nog gepaard
met een snelheid die doet vermoeden dat er geen morgen meer komt.
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Graag zouden wij zien dat de gemeerite haar verantwoordelijkheid neemt tav
deze situatie. Wij omwonende willen graag met u mee denken en betrokken
worden om de situatie leefbaarder en veiliger te maken. Een van de ideeën is
om de verkeerssluis te verlengen, rekening houdend met de breedte van de
voortuigen zodat niet het zijterrein stuk gereden wordt. En aan de dorpsgrens
richting St Maarten zou eenzelfde sluis geplaatst moeten worden met daarin
verwerkt een drempel die 30knVh waarborgt. Wat wij zeker niet willen zijn
drempels in de bebouwing daar de huizen veelal niet onderheid zijn en op een
ouderwetse ringfundering staan Het geklap van met name de agrarische race

voortuigen maakt dat de vazen uit de vensterbank komen zetten. Ik kom hier
op terug bij de staat van onderhoud.
Staat van onderhoud
De staat van onderhoud van de St Maartensweg en dan bedoel ik met name
het stuk door de bebouwing is zeer slecht. Bij de verkeerssluis voor het huis van
de fam Vader zitten vele inmiddels vuistdiepe gaten. Ook bij de fam Schuur
zitten diverse grote diepe gaten in de weg. Om deze gaten te ontwijken zie dat
de voertuigen over de hele weg van links naar rechts slingeren en dit levert
gevaarlijke situaties op voor oa motorrijders. De gaten in de weg veroorzaken
ongewenste trillingen die onze huizen doen schudden. De kans op scheuren en
problemen in de fundatie is bij ons een grote zorg. Op dit moment vinden er
werkzaamheden aan de waterleiding plaats, als gevolg hier van is de straat voor
de huizen nr 101 en 103 over een breedte van ruim 2 meter doorgezaagd en
verwijderd. Ervaring leert dat dit soort werkzaamheden minimaal een halfjaar
moeten inklinken om opnieuw geasfalteerd te kunnen worden. Als wij kijken
naar dezelfde werkzaamheden aan de grote sloot dan zien wij dat de met
klinkers gerepareerde stukken kuilen en heuvels bevatten. Dit geeft ons geen
vertrouwen in het feit dat wanneer de reparatie is uitgevoerd en de weg weer
wordt opgesteld voor alle verkeer wij geen last zullen krijgen van de trillingen
aan onze huizen. Wij begrijpen dat de verkeersituatie nog niet definitief
aangepakt kan worden echter wij wensen wel dat er maatregelen worden
genomen om de snelheid binnen de bebouwde kom zodanig te reguleren dat
de veiligheid en de technische staat van onze huizen gewaarborgd wordt.
Graag vernemen wij van u wat de plannen zijn en welke bijdrage als
buurtbewoners kunnen leveren.

Aan Burgermeester en Wethouder 0C \Cus\j

03-04-2018 St Maartensbrug

Geachte heer/ mevrouw
Langs deze weg wil ik onze zorg onder de aandacht brengen mbt de
verkeerssituatie en staat van onderhoud aan de St Maartensweg waaraan wij
wonen.
Verkeerssituatie
Al járen zien wij inwonende dat de verkeerdrukte jaarlijks toeneemt, van
personenverkeer alsmede het agrarisch verkeer. De situatie van de St Maartens
weg door de bebouwing is een 30km zone echter is de weg niet als zodanig
ingericht waardoor politie niet kan handhaven op snelheid. Het is de drukte in
combinatie met de snelheid waarmee het doorgaande verkeer door ons dorp
scheurt wat ons ernstige zorgen baart. Als snelheid remmende werking is er
aan de Grote Sloot kant een sluis gemaakt en op de dorpsgrens richting St
Maarten is een verkeersheuvel gesitueerd. De sluis werk snelheid remmend
echter de verkeersdrempel is meer een attractie dan een snelheid remmer.
Met de huidige voortuigen zowel personenvervoer alsmede de agrarische
voertuigen is de drempel gemakkelijk met SOkm/h te nemen. De auto's en
trekkers remmen slechts iets af om vervolgens weer vol gas op te trekken naar
de grote sloot. Komt men vanaf de grote sloot dan gebeurd het niet zelden dat
men bij mij voor de deur, St Maartensweg 101, al naast elkaar rijd om in te
halen.....
De parkeergelegenheid aan de weg is smal, zelfs zo smal dat na ruim C500
schade aan mijn voortuigen die daar tegenover ons huis geparkeerd stonden
waar ik zelf voor op kon draaien ik genoodzaakt was om een stuk voortuin op
te offeren als parkeerplaats. De steeds maar breder wordende agrarische
voertuigen kunnen elkaar zelden passeren zonder over de parkeergelegenheid
of de scheiding tussen weg en fietspad te rijden. Vaak gaat dit dan nog gepaard
met een snelheid die doet vermoeden dat er geen morgen meer komt.
Graag zouden wij zien dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt tav
deze situatie. Wij omwonende willen graag met u mee denken en betrokken
worden om de situatie leefbaarder en veiliger te maken. Een van de ideeën is
om de verkeerssluis te verlengen, rekening houdend met de breedte van de
voortuigen zodat niet het zijterrein stuk gereden wordt. En aan de dorpsgrens
richting St Maarten zou eenzelfde sluis geplaatst moeten worden met daarin
verwerkt een drempel die 30knVh waarborgt. Wat wij zeker niet willen zijn
drempels in de bebouwing daar de huizen veelal niet onderheid zijn en op een
ouderwetse ringfundering staan Het geklap van met name de agrarische race

voortuigen maakt dat de vazen uit de vensterbank komen zetten. Ik kom hier
op terug bij de staat van onderhoud.
Staat van onderhoud
De staat van onderhoud van de St Maartensweg en dan bedoel ik met name
het stuk door de bebouwing is zeer slecht. Bij de verkeerssluis voor het huis van
de fam Vader zitten vele inmiddels vuistdiepe gaten. Ook bij de fam Schuur
zitten diverse grote diepe gaten in de weg. Om deze gaten te ontwijken zie dat
de voertuigen over de hele weg van links naar rechts slingeren en dit levert
gevaarlijke situaties op voor oa motorrijders. De gaten in de weg veroorzaken
ongewenste trillingen die onze huizen doen schudden. De kans op scheuren en
problemen in de fundatie is bij ons een grote zorg. Op dit moment vinden er
werkzaamheden aan de waterleiding plaats, als gevolg hier van is de straat voor
de huizen nr 101 en 103 over een breedte van ruim 2 meter doorgezaagd en
verwijderd. Ervaring leert dat dit soort werkzaamheden minimaal een halfjaar
moeten inklinken om opnieuw geasfalteerd te kunnen worden. Als wij kijken
naar dezelfde werkzaamheden aan de grote sloot dan zien wij dat de met
klinkers gerepareerde stukken kuilen en heuvels bevatten. Dit geeft ons geen
vertrouwen in het feit dat wanneer de reparatie is uitgevoerd en de weg weer
wordt opgesteld voor alle verkeer wij geen last zullen krijgen van de trillingen
aan onze huizen. Wij begrijpen dat de verkeersituatie nog niet definitief
aangepakt kan worden echter wij wensen wel dat er maatregelen worden
genomen om de snelheid binnen de bebouwde kom zodanig te reguleren dat
de veiligheid en de technische staat van onze huizen gewaarborgd wordt.
Graag vernemen wij van u wat de plannen zijn en welke bijdrage als
buurtbewoners kunnen leveren.

Aan Burgermeester en Wethouder

03-04-2018 St Maartensbrug

Geachte heer/ mevrouw
Langs deze weg wil ik onze zorg onder de aandacht brengen mbt de
verkeerssituatie en staat van onderhoud aan de St Maartensweg waaraan wij
wonen.
Verkeerssituatie
Al járen zien wij inwonende dat de verkeerdrukte jaarlijks toeneemt, van
personenverkeer alsmede het agrarisch verkeer. De situatie van de St Maartens
weg door de bebouwing is een 30km zone echter is de weg niet als zodanig
ingericht waardoor politie niet kan handhaven op snelheid. Het is de drukte in
combinatie met de snelheid waarmee het doorgaande verkeer door ons dorp
scheurt wat ons ernstige zorgen baart. Als snelheid remmende werking is er
aan de Grote Sloot kant een sluis gemaakt en op de dorpsgrens richting St
Maarten is een verkeersheuvel gesitueerd. De sluis werk snelheid remmend
echter de verkeersdrempel is meer een attractie dan een snelheid remmer.
Met de huidige voortuigen zowel personenvervoer alsmede de agrarischer'
voertuigen is de drempel gemakkelijk met 80krrVh te nemen. De auto's en
^
trekkers remmen slechts iets af om vervolgens weer vol gas op te trekken naar ,,
de grote sloot. Komt men vanaf de grote sloot dan gebeurd het niet zelden dat
men bij mij voor de deur, St Maartensweg 101, al naast elkaar rijd om in te
halen.....
d
De parkeergelegenheid aan de weg is smal, zelfs zo smal dat na ruim C500
schade aan mijn voortuigen die daar tegenover ons huis geparkeerd stonden
waar ik zelf voor op kon draaien ik genoodzaakt was om een stuk voortuin op
te offeren als parkeerplaats. De steeds maar breder wordende agrarische
voertuigen kunnen elkaar zelden passeren zonder over de parkeergelegenheid
of de scheiding tussen weg en fietspad te rijden. Vaak gaat dit dan nog gepaard
met een snelheid die doet vermoeden dat er geen morgen meer komt.
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Graag zouden wij zien dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt tav
deze situatie. Wij omwonende willen graag met u mee denken en betrokken
worden om de situatie leefbaarder en veiliger te maken. Een van de ideeën is
om de verkeerssluis te verlengen, rekening houdend met de breedte van de
voortuigen zodat niet het zijterrein stuk gereden wordt. En aan de dorpsgrens
richting St Maarten zou eenzelfde sluis geplaatst moeten worden met daarin
verwerkt een drempel die 30knyh waarborgt. Wat wij zeker niet willen zijn
drempels in de bebouwing daar de huizen veelal niet onderheid zijn en op een
ouderwetse ringfundering staan Het geklap van met name de agrarische race
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voortuigen maakt dat de vazen uit de vensterbank komen zetten. Ik kom hier
op terug bij de staat van onderhoud.
Staat van onderhoud
De staat van onderhoud van de St Maartensweg en dan bedoel ik met name
het stuk door de bebouwing is zeer slecht. Bij de verkeerssluis voor het huis van
de fam Vader zitten vele inmiddels vuistdiepe gaten. Ook bij de fam Schuur
zitten diverse grote diepe gaten in de weg. Om deze gaten te ontwijken zie dat
de voertuigen over de hele weg van links naar rechts slingeren en dit levert
gevaarlijke situaties op voor oa motorrijders. De gaten in de weg veroorzaken
ongewenste trillingen die onze huizen doen schudden. De kans op scheuren en
problemen in de fundatie is bij ons een grote zorg. Op dit moment vinden er
werkzaamheden aan de waterleiding plaats, als gevolg hier van is de straat voor
de huizen nr 101 en 103 over een breedte van ruim 2 meter doorgezaagd en
verwijderd. Ervaring leert dat dit soort werkzaamheden minimaal een halfjaar
moeten inklinken om opnieuw geasfalteerd te kunnen worden. Als wij kijken
naar dezelfde werkzaamheden aan de grote sloot dan zien wij dat de met
klinkers gerepareerde stukken kuilen en heuvels bevatten. Dit geeft ons geen
vertrouwen in het feit dat wanneer de reparatie is uitgevoerd en de weg weer
wordt opgesteld voor alle verkeer wij geen last zuIeen krijgen van de trillingen
aan onze huizen. Wij begrijpen dat de verkeersituatie nog niet definitief
aangepakt kan worden echter wij wensen wel dat er maatregelen worden
genomen om de snelheid binnen de bebouwde ko m zodanig te reguleren dat
de veiligheid en de technische staat van onze huiz 2n gewaarborgd wordt.
Graag vernemen wij van u wat de plannen zijn en welke bijdrage als
buurtbewoners kunnen leveren.
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Aan College van Burgermeester en Wethouders
k(U4.
Geachte heer/ mevrouw

09-04-2018 St Maartensbrug

Langs deze weg willen wij als buurtschap wonend aan de St Maartensweg te St
Maartensbrug onze zorg onder de aandacht brengen mbt de verkeerssituatie
en staat van onderhoud van de St Maartensweg.
Verkeerssituatie
Al járen zien wij aanwonenden dat de verkeersdrukte jaarlijks toeneemt, van
personenverkeer alsmede het agrarisch verkeer. De situatie van de St
Maartensweg door de bebouwing is een 30km zone echter is de weg niet als
zodanig ingericht waardoor politie niet kan handhaven op snelheid. Het is de
drukte in combinatie met de veel te hoge snelheid waarmee het doorgaande
verkeer door ons dorp scheurt wat ons ernstige zorgen baart. Als snelheid
remmende werking is er aan de Grote Sloot kant ter hoogte van nr88 een sluis
gemaakt en op de dorpsgrens richting St Maarten ter hoogte van nrl05 een
verkeersheuvel gesitueerd. De sluis werkt snelheids remmend echter de
verkeersdrempel is meer een attractie dan een snelheid remmer. Met de
huidige voortuigen zowel personenvervoer alsmede de agrarische voertuigen is
de drempel gemakkelijk met SOkm/h te nemen. De auto's en trekkers remmen
slechts iets af om vervolgens weer vol gas op te trekken naar de Grote Sloot.
Komt men vanaf de Grote Sloot dan gebeurd het niet zelden dat men bij mij
voor de deur, St Maartensweg 101, al naast elkaar rijd om in te halen.....Dit
levert zeer gevaarlijke verkeerssituaties op. Tevens willen wij opmerken dat
het agrarisch vervoer nagenoeg 24/7 in beweging is en voor geluidsoverlast en
trillingen zorgt.
De parkeergelegenheid aan de weg is te smal, zelfs zo smal dat voertuigen die
daar geparkeerd staan schade oplopen waarvoor wij zelf voor op kunnen
draaien. Veel voertuigen hebben schade agv steenslag. Meerdere bewoners
moeten op de weg staan om zelf en hun kinderen in te laten stappen terwijl het
verkeer door raast. De steeds maar breder wordende agrarische voertuigen
kunnen elkaar zelden passeren zonder over de parkeergelegenheid of de
scheiding tussen weg en fietspad te rijden. Vaak gaat dit dan nog gepaard met
een snelheid die doet vermoeden dat er geen morgen meer komt.

Graag zouden wij zien dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt tav
deze situatie. Wij aanwonenden willen graag met u mee denken en betrokken
worden om de situatie leefbaarder en bovenal veiliger te maken. Een van de
ideeën is om de bestaande verkeerssluis te verlengen, rekening houdend met
de breedte van de voortuigen zodat niet alles naast de weg stuk gereden
wordt. En aan de dorpsgrens richting St Maarten zou eenzelfde sluis geplaatst
moeten worden met daarin verwerkt een drempel die SOkm/h waarborgt. Wat
wij zeker niet willen zijn drempels in de bebouwing daar de huizen veelal niet
onderheid zijn en op een ouderwetse ringfundering staan. Het geklap van met
name de agrarische race voortuigen maakt dat de vazen van de vensterbank
vallen en mogelijk scheuren in de muren/fundatie veroorzaken. Ik kom hier op
terug bij de staat van onderhoud.
Staat van onderhoud
De staat van onderhoud van de St Maartensweg en dan bedoelen we met
name het stuk door de bebouwing is zeer slecht. Bij de verkeerssluis voor het
huis van de fam Vader nr 88 zitten vele inmiddels vuistdiepe meters lange
gaten. Ook bij de fam Schuur nr95 zitten diverse grote diepe gaten in de weg.
Om deze gaten te ontwijken zie je dat de voertuigen over de hele weg van links
naar rechts slingeren en dit levert gevaarlijke situaties op voor oa motorrijders.
De gaten in de weg veroorzaken ongewenste trillingen die onze huizen doen
schudden. De kans op scheuren en problemen in de fundatie is bij ons een
grote zorg. Op dit moment vinden er werkzaamheden aan de waterleiding
plaats, als gevolg hiervan is de straat voor de huizen nr 101, 103 en 105 over
een breedte van ruim 2 meter doorgezaagd en verwijderd. Ervaring leert dat dit
soort werkzaamheden minimaal een halfjaar moeten inklinken om opnieuw
geasfalteerd te kunnen worden. Als wij kijken naar dezelfde werkzaamheden
aan de Grote Sloot dan zien wij dat de met klinkers gerepareerde stukken
kuilen en heuvels bevatten. Dit geeft ons geen vertrouwen in het feit dat
wanneer de reparatie is uitgevoerd en de weg weer wordt opengesteld voor
alle verkeer wij geen last zullen krijgen van ernstige trillingen aan onze huizen
agv deze noodreparatie.

*

Wij rekenen er op dat U onze bezorgdheid cq ervaringen van overlast serieus
neemt en binnen een korte termijn er voor wilt zorgen dat er maatregelen
worden genomen voor de her opening van de St Maartensweg om de snelheid
binnen de bebouwde kom zodanig te reguleren dat de verkeersveiligheid en de
technische staat van onze huizen gewaarborgd wordt. Mocht er schade
ontstaan aan de bebouwing agv de huidige situatie dan zullen de bewoners de
Gemeente aansprakelijk stellen voor de schade.
Graag vernemen wij van u wat de plannen zijn voor nu en in de toekomst
wanneer de St Maartensweg definitief wordt opgeknapt. En welke bijdrage wij
als buurtbewoners kunnen leveren net zoals u dat vraagt aan de bewoners aan
de Schagerweg in de krant Schagen op zondag van 8 april 2018 pagina 27.
Namens de bewoners aan de St Maartensweg te St Maartensbrug
Bart Mijlhoff
St Maartensweg 101
1752AA St Maartensbrug
Mob 0621501034
Bijlage
In de bijlage treft u verschillende reacties van bewoners aan. Tevens ziet u dat
dit niet het eerste signaal naar de Gemeente is.
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