
Stichting NekkerZaom

Aan B&W van de gemeente Beemster, wethouder RO, Mevr. Zeeman
en aan de (raads)leden van de commissie, gemeente Beemster

Onderwerp: Maatregelen rond de parkeerproblemen bij het Fort Resort Beemster

Zuidoostbeemster, 11 oktober 2018

Geacht college en leden van de raadscommissie,

A.s. dinsdagavond op 16 september bespreekt de raadscommissie de ingekomen brieven
m.b,t. de parkeerproblemen bij het Foft Nekkerweg.
De stichting is reeds een jaar bezig om alle betrokkenen te horen en de juiste part'tj te
zoeken die de parkeerproblemen beheersbaar kunnen maken.

Na de sluiting van het illegale (2") parkeerterrein op 1 oktober 2017 heeft de stichting een
uitgebreid gesprek gevoerd met wethouder Mevr. Zeeman. Zij gaf aan dat het een zaak van
de officiële wegbeheerder van de Nekkerweg betrof, het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK).
In vele telefonische gesprekken gaf deze echter aan dat het toch echt een kwestie voor de
gemeente zou zijn.
Wederom contact met de wethouder (via de aangewezen ambtenaar) met opnieuw een
verwijzing naar het HHNK.

De stichting verstuurde daarna een handhavingsverzoek aan het HHNK wegens het parkeren
op de passeervlakken op de Nekkerweg. Na een herhaald handhavingsverzoek (in gebreke
stelling) reageerde het HHNK met een afwijzing omdat de politie verantwoordelijk zou zijn.

Afgelopen september vond er een gesprek plaats op het gemeentehuis van Purmerend met
de politie. Aanwezig waren de wijkcoördinator (Hr. Henk Noordhuis), de wijkagent en
handhaving.
Zij erkenden de gevaarlijke situatie maar moesten tot de conclusie komen dat er in de
huidige situatie daadwerkel'rjk geparkeerd mag worden omdat de passeervlakken een
onderdeel van de openbare weg zijn en dat daar derhalve geparkeerd mag worden.
De landelijke politie heeft dit standpunt inmiddels bevestigd,



In het gesprek op het gemeentehuis liet de politie weten dat er maar één echte mogelijkheid
bestaat, het plaatsen van parkeerverbodsborden, hetzij voor de hele Nekkerweg, hetzij voor
alleen de passeervlakken. Daarvoor zou een officiële procedure moeten worden gestart.

Wel werd er voorgestel om de w'rjkcoördinator contact te laten zoeken met de eigenaar van

het fort om de problemen beheersbaar te krijgen. Het zou mogelijk moeten zijn om bij de
passeervlakken Bijvoorbeeld'attentieborden'te plaatsen dat het parkeren op de betreffende
vlakken gevaarlijke situaties kan veroorzaken,

Over het contact van de wijkmanager met de eigenaar is nog niets bekend,

Na een jaar intensief bezig geweest te zijn om de verantwoordelijke te vinden is de stichting
inmiddels van mening dat het een gezamenlijk kwestie betreft van de gemeente, het HHNK

en de politie, Een officiële oplossing met verbodsborden vergt echter een lang traject.

Vanzelfsprekend zou de beste oplossing zijn dat de meest verantwoordelijke, de eigenaar
van het fort makkelijk te nemen oplossingen biedt, Deze is belanghebbende bij de veiligheid
van zijn bezoekers maar tegelijk ook de veroorzaker van de problemen voor de
buurtbewoners.

Graag bereid nadere toelichting te geven.

Met vriendelijke groet,

F. Beekers
Voorzitter
Stichting Nekkerzoom
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