Afspraken: 6 juni 2016 Werkgroep Verkeer Scharwoude
Aanwezig:
Dirk Kolk
Gert Elzinga
Marco Bolluijt
Carlo Bikker
Michel Voulon
Gerard van Harskamp
Suzanne Dekker
Marjolein van der Marel (afsprakenlijst)
Een aantal onderwerpen zijn aan bod gekomen:
1. De presentatie van de Belangengroep; daar kan op één onderwerp na, alles van
worden opgelost. Het ene onderwerp betreft de toegang van het dorp aan de kant
van de dijk, die toegang nodigt op dit moment niet uit tot snelheidsvermindering.
Dit onderwerp hebben we doorgeschoven naar…
2. Scharwoude ziet er zo rommelig uit, kunnen we die niet beter inrichten? Dit
onderwerp hebben we doorgeschoven.
3. Het sluipverkeer;
Uit verkeerstellingen van de afgelopen jaren is gebleken dat zowel de snelheid als
het aantal motorvoertuigen (mvt) op Scharwoude stabiel te noemen is. De meest
recente telling (maart 2016) geeft een V85 waarde van 48 km/u weer. Deze
waarde geeft de maximum gereden snelheid aan van 85% van de bestuurders.
Het aantal motorvoertuigen schommelt de laatste jaren zo rond de 2000 – 2100
De aanwezigen hebben de indruk dat er harder werd gereden dan vroeger EN dat
het drukker geworden was, zij vragen om maatregelen. Er is deze avond van alles
gepasseerd aan (on)mogelijkheden. Afsluiten van het dorp tijdens de spits had
toch wel de voorkeur, maar of dat nou haalbaar is? We hebben na lang praten
afgesproken dat Suzan in beeld gaat brengen (dmv kentekenonderzoek) hoeveel
sluipverkeer er nou eigenlijk is.
6-7-2016 Sinds de vergadering van de werkgroep hebben er op het gemeentehuis
een aantal overleggen plaatsgevonden. Het resultaat is dat de politie heeft
aangegeven te zullen gaan handhaven. Over de afsluiting in de spits wordt nog
verder overleg gevoerd, dus over het eindresultaat hoort u nog van ons.
13-7-2016
De burgemeester heeft onlangs in het driehoeksoverleg met de politie en het
openbaar ministerie een verzoek gedaan tot handhaving in Scharwoude. Als het
om objectieve onveiligheid gaat dan zijn er mogelijkheden, maar bij subjectieve
klachten blijkt dit moeizaam te gaan. De procedure hiertoe is in werking gezet.
Echter onzeker is of dit verzoek gehonoreerd gaat worden. Als gemeente doen we
er in ieder geval alles aan om dit te bewerkstelligen. In afwachting hiervan.
Ten aanzien van een eventueel kentekenonderzoek is er door het college nog
geen besluit genomen, in afwachting van het handhavingsverzoek.

Mocht dit onderzoek uitgevoerd gaan worden, dan zal dit sowieso pas na de
vakantie uitgevoerd worden om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen.
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