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Onderwerp:  Vragen over de verkeersveiligheid voor schoolgaande fietsjeugd 
in Groenveld en andere vragen. 

Datum:  31 maart 2019  

 

 Heeft betrekking op agendapunt …. van de oordeelsvormende vergadering 
d.d. 

 Heeft betrekking op agendapunt …. van de raadsvergadering d.d. 

 Technische vragen over…. 

 Rondvraag voor de raadsvergadering/ oordeelsvormende vergadering d.d.   
X Algemene vragen 

 Vraag die niet hoeft te worden gedeeld met andere partijen. 

 
 
Beste leden van de griffie, 
 
We hebben een drietal vragen en verzoeken u deze uit te zetten binnen de organisatie i.c. 
het College. 
 
We hebben in Dirkshorn overleg gehad tijdens ons openbaar fractieberaad met inwoners uit 
Groenveld. Gezien dat gesprek hebben we een vraag namens deze mensen aan het 
College: 
 

1. Het gaat over de verkeersveiligheid in Groenveld en dan in het bijzonder de 
relatie met de fietsende schoolkinderen uit Dirkshorn, Tuitjenhorn etc. Er is al 
geruime tijd sprake van aanpak van de weg. Er gaat iedere dag veel 
schoolgaande jeugd door Groenveld richting Dirkshorn, Tuitjenhorn en 
Warmenhuizen. Wanneer staat de aanpak in de planning? 

 
We begrijpen dat het binnen het gehele programma niet mogelijk is om de weg op korte 
termijn aan te pakken. Ook binnen de dorpsgemeenschap is daar begrip voor. Maar ze 
maken zich wel zorgen over de groep jeugd welke dagelijks voorbijkomt fietsen, zeker in 
relatie tot de beide kruispunten. 
 

2. Kunt u concrete tijdelijke maatregelen nemen om de veiligheid voor de fietsers 
aan te pakken, mede omdat hier heel veel schoolkinderen langs gaan richting 
Schagen. Denk hierbij aan; Kruisingen voorzien van markeringen en snelheid 
signalering. 

 
Tijdens onze bijeenkomst in Dirkshorn kwam ook weer uit Groenveld, maar ook uit Dirkshorn 
vragen en opmerkingen over het landbouwverkeer. De voertuigen worden al groter en breder 
en rijden daarnaast al sneller over de dorpswegen. We herkennen deze opmerkingen uit 
onze gesprekken in Burgerbrug en Schagerbrug. 
 

3. Is het College bereid om als intermediair op te treden om in gesprek te gaan met 
LTO, Loonbedrijven etc. om het landbouwverkeer zoveel mogelijk uit de dorpen te 
weren dan wel rekening te houden met de snelheid binnen de dorpen. 

 
Namens de JESS-fractie, 
Hans Kröger, fractievoorzitter 


