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Middenbeemster, 28 juni 2011  

 

Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor om in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel. 

 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Beemster. 

 

 

 

 

 

H.N.G. Brinkman  

burgemeester  

C. van Wijnen 

wnd. secretaris 

Samenvatting voorstelSamenvatting voorstelSamenvatting voorstelSamenvatting voorstel: 
Het college heeft in het besluit van 7 september 2010 m.b.t. de uitkomsten van het verkeersonderzoek 
naar de verkeerssituatie op de Zuiderweg en omgeving te Zuidoostbeemster  aangestuurd op een 
vervolgonderzoek met effectscenario’s. Zo’n vervolgonderzoek in de vorm van een gemeentelijk 
verkeers- en vervoersplan kan pas op langere termijn gestalte krijgen zowel t.a.v. de financiële als 
technische haalbaarheid. 
Omdat ter beantwoording van het burgerinitiatief er op korte termijn een oplossing gewenst is, worden 
onderstaande uit te voeren maatregelen voorgesteld.  

1) Duidelijke overgang van 60 km/h naar 30 km/h realiseren d.m.v. belijning.  
2) Afvlakken van de drempels.  
3) Wegversmallingen op 2 plaatsen realiseren. 

  4) Plaatsing van een permanent snelheidsbord. 
 
Daarnaast wordt voorgesteld om op een later moment in een apart collegeadvies een uitwerking te 
maken van de technische en financiële haalbaarheid betreffende een gemeentelijk verkeers-en 
vervoersplan. 
 
De voorgestelde maatregelen zijn besproken met de initiatiefnemers en de Dorpsraad 
Zuidoostbeemster. De initiatiefnemers kunnen in hoofdlijnen instemmen met het voorgestelde pakket 
van maatregelen. Echter het aanbrengen van wegversmallingen wordt niet positief ontvangen bij de  
de buurt. Zij verzoeken dan ook om de overige maatregelen wel uit te voeren, maar de 
wegversmallingen in dit pakket achterwege te laten. Hierop hebben wij advies aangevraagd bij de 
verkeersadviseur van de politie en het standpunt van de Dorpsraad hierin gevraagd. Deze zijn 
beschreven in het voorstel.  
Alle standpunten en motivaties in overweging genomen te hebben, is het voorstel om vast te houden 
aan het voorgestelde pakket van maatregelen. 

 

Gevraagd besluit:Gevraagd besluit:Gevraagd besluit:Gevraagd besluit:    

Wij stellen u voor als reactie op het burgerinitiatiefvoorstel van de bewoners van de Zuiderweg te 

besluiten om de vier voorgestelde maatregelen uit te voeren. 


