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Datum: 19-4-2018 

Betreft: Reparatie Sint Maartensweg Sint Maartensbrug 

Aanleiding: 

Aanwonenden van de Sint Maartensweg in Sint Maartensbrug klagen over de 

erbarmelijke staat van het wegdek voor hun woningen. Op 9-4-2018 stuurde de 

buurt hierover een brief aan het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Schagen. 

Vragen: 

1. Is er voldoende budget voor een structurele reparatie van de Sint 

Maartensweg? 

Ja, er is voldoende budget om tot reparatie van het wegdek over 

te gaan. Het onderhavige wegdek wordt voorzien van een nieuwe 

asfalttoplaag. 

2. Op welke termijn is deze reparatie mogelijk? 
De reparatie staat gepland in het najaar. Hiervoor is gekozen omdat als gevolg 
van de vernieuwing van de PWN waterleiding aan de Sint-Maartensweg het 
onderhavige wegdek allereerst moet inklinken alvorens het asfalt te (kunnen) 
repareren. 

3. Indien (ter overbrugging tot het moment waarop een structurele 

aanpassing wordt toegepast) een tijdelijke noodreparatie wordt toegepast, 

hoe wenst u deze dan uit te voeren? 

In afwachting van de reparatie in het najaar zijn waar nodig de grootste 

oneffenheden worden aangevuld met koudasfalt (eigen onderhoudsdienst). 

4. Is er een mogelijkheid om maatregelen toe te passen die de verkeersveiligheid 

bevorderen en niet tot overlast leiden bij omwonenden? 

Bij de reparatie zal er korte tijd enige verkeershinder plaatsvinden. Deze 

tijdelijke verkeershinder zal van een acceptabel niveau zijn. De aannemer zal 

zorgdragen dat de reparatie onder verkeersveilige omstandigheden zal 

plaatsvinden. 

5. Bij de omwonenden leeft het idee dat de inrichting van de weg geen 

rekening houdt met de breedte van moderne (landbouw)voertuigen, deelt u 

deze mening? 

Voor de wegversmalling is toentertijd gekozen om de snelheid van 

gemotoriseerd verkeer te laten verminderen en fietsers een veilig oversteek 

te bieden. We zijn het met de aanwonenden eens dat het landbouwverkeer 

steeds groter lijkt te worden, maar wensen nog niet de wegversmalling van 

de fietseroversteek hierop aan te passen (met het risico dat de snelheid van 

gemotoriseerd verkeer omhoog gaat). 

 

Bijlage (zie pagina 2): foto situatie Sint Maartensweg, Sint Maartensbrug 
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