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Geachte mevrouw Van den Heuvel-Van Raaij,
Op 25 januari 2016 heeft u het college van dijkgraaf en hoogheemraden een aantal schriftelijke
vragen gesteld ten aanzien van mogelijke gevaarlijke situaties op een tweetal kruisingen in polder
het Grootslag in Westfriesland door aanleg van de N23, de Westfrisiaweg.
Tijdens de vergadering van de commissie Water & Wegen van 10 februari 2016 (mededelingen)
heeft portefeuillehouder Veenman mondeling al grotendeels uw vragen beantwoord. Voor de
volledigheid ontvangt u hiermee tevens schriftelijk antwoord.
Vraag: Onze VVD-fractie bereikte vragen en klachten m.b.t. een tweetal kruisingen op wegen die
onder verantwoording van het Hoogheemraadschap vallen. Het gaat om de volgende kruisingen in
de polder Grootslag:
- Ged. Laanweg/Kadijkweg
- Veenakkers/Driehuizen
Door de aanleg van de Westfrisiaweg worden deze wegen zwaarder belast door sluipverkeer en zou
er met name op deze twee kruisingen gevaarlijke situaties ontstaan. Het schijnt dat er inmiddels
door diverse partijen vragen zijn gesteld aan de gemeenten en aan het HHNK.
Het HHNK zou geantwoord hebben dat wegen geen prioriteit hebben en dat er dus geen veilige
oplossing voor deze kruisingen gezocht zal gaan worden. Dat lijkt ons een merkwaardig antwoord
van HHNK. Het gaat hier namelijk om veiligheid en die hoort de hoogste prioriteit te hebben.
Wij willen dan ook graag op korte termijn geïnformeerd worden over deze kwestie, zodat wij
helderheid kunnen verschaffen.
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Antwoord: De wegentaak is geen kerntaak van het hoogheemraadschap. Echter, zolang wij eigenaar
zijn van de wegen, zorgen wij er natuurlijk goed voor; wij nemen onze verantwoordelijkheid.
Aan de genoemde wegen hebben we het afgelopen decennium al diverse aanpassingen gedaan. Ze
hebben dus voortdurend onze aandacht. De politie geeft aan dat veel ongevallen niet te wijten zijn
aan de weginrichting, maar aan het niet verlenen van voorrang.
Samen met de gemeente gaan we nu een analyse doen op het gehele gebied, omdat er meer
kruispunten zijn die extra aandacht behoeven. Vervolgens gaan we een gezamenlijk plan van
aanpak opstellen om de veiligheid te verbeteren.
Ter informatie ontvangt u een afschrift van de brief aan LTO Noord, afdeling West-Friesland, over dit
onderwerp, waarin een uitgebreidere uitleg wordt gegeven.
Hoogachtend,
het college van dijkgraaf en hoogheemraden,
de secretaris,

de dijkgraaf,

M.J. Kuipers

drs. L.H.M. Kohsiek
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