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J.R. Vrieswijk I afdeling Openbaar gebied 

Openbare verlichting Sint Maartensweg 

Meldingsbevestiging Hollands Noorderkwartier
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Laan 19, 1741 EA Schagen

Postadres

Postbus 8, 1740 AA Schagen

Tel. (0224) 210 400 

Fax (0224) 210 455 

postbus8@schagen.nl 

www.schagen.nl 
tŕ @SchagenGemeente 
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VERZONDEN 0 8 OKĨ ZŨÌ9
Geachte mevrouw Van Zweeden,

In uw brief van 17 september 2019 vraagt u om openbare verlichting op het fietspad tussen Sint 
Maartensvlotbrug en Sint Maartensbrug. Op de delen waar wel openbare verlichting is, is naar uw 
mening de rijbaan wel, maar het fietspad niet voldoende verlicht.
Naar aanleiding van uw melding laat ik de bestaande openbare verlichting nader beoordelen.

Hoogheemraadschap
Het deel van het traject dat hlemaal niet is voorzien van openbare verlichting, ligt buiten de 
bebouwde kom en is in beheer van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Ik heb uw 
verzoek voor het aanbrengen van lichtmasten daarom doorgezet naar hen, zie de bijlage.

Gemeente
De delen van het traject binnen de bebouwde kom zijn in ons beheer. Hier staan de lichtmasten langs 
de rijbaan. Lichtmasten schijnen niet alleen naar de zijkanten en naar voren, maar ook iets naar 
achteren. Wanneer de afstand tussen rijbaan en fietspad niet groot is, zoals in dit geval, wordt een 
fietspad normaliter voldoende meeverlicht.
Onlangs hebben wij nog alle armaturen vervangen voor LED, hetgeen doorgaans een verbetering 
van de verlichtingssituatie betekent. Toch meldt u dat het fietspad onvoldoende (mee)verlicht is. 
Eventuele actie is afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoeken of de huidige situatie voldoet.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met mij op. U kunt mij bereiken op de afdeling 
Openbaar gebied, via rene.vrieswijk@schagen.nl of telefoonnummer (0224) 210400.

Met vriendelijke gţpet,
namens Iguŗgëmefester en wethouders van de gemeente Schagen

De heer J.R. Vrieswijk 
Beleidsmedewerker OVN
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Rene Vrieswijk

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

no_reply@hhnk.nl <digiloket@hhnk.nl> 
woensdag 25 september 2019 09:19 
Rene Vrieswijk 
Melding openbare ruimte

hoo9h*tmr««dich*p
Hollands
Noorderkwartier

Melding openbare ruimte 

Geachte heer/mevrouw,
Wij hebben uw aanvraag ontvangen en nemen deze in behandeling. 
Met vriendelijke groet.

Uw referentie: 000000017f47
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