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Gemeente Stede Broec 
t.a.v. College van Burgemeester & Wethouders 
Postbus 20 
1610 AA Bovenkarspel 
 
 
Bovenkarspel, 11 november 2018 
 
 
Betreft: (verkeers)overlast Spoorsingel, Bovenkarspel 
 
Geacht College, 
 
Op 8 oktober jl. hebben wij via de Griffie achttien brieven ontvangen van bewoners van de 
‘oude’ Spoorsingel en omliggende straten te Bovenkarspel. Wij hebben deze brieven 
aandachtig bestudeerd.  
 
Wij hebben gelezen dat de bewoners klachten hebben over onder andere: 
 

1. snelheden die gereden worden op de Spoorsingel; 
2. aanwezigheid en massa van vrachtwagens; 
3. busvervoer bij calamiteiten van de NS; 
4. kwaliteit van het wegdek; 
5. schade aan woningen. 

 
Allereerst willen wij weten of en hoe er contact is opgenomen met de individuele inwoners over 
de verstuurde brieven en of hun brieven ook als collectief bekeken zijn. 
 
Verder hebben wij vragen over de volgende punten: 
 

1. u heeft uit eerdere antwoorden aangegeven dat de snelheid op de Spoorsingel 
gemeten is op 34 kilometer per uur. Wij zouden graag een ‘staatje’ willen zien met op 
de horizontale as het aantal gepasseerde objecten en op de verticale as de gemeten 
snelheid. Kunt u tevens aangeven waar de gemiddelde snelheid zit? 

2. de bewoners hebben naast de snelheid veel last van trillingen. Vooral vrachtauto’s 
leveren hier een bijdrage aan. Kunnen wij er vanuit gaan dat ernaar gekeken wordt bij 
de behandeling van het verkeersplan? Of zou er een oplossing kunnen worden 
bedacht, zoals bijvoorbeeld het verlagen van de tonnage of het verbieden van 
vrachtwagens langs de Spoorsingel? 

3. momenteel is het zo dat wanneer er bussen worden ingezet door de NS dit enorme 
bussen zijn. Is het mogelijk dat er afspraken worden gemaakt met de NS? Bijvoorbeeld 
dat er tussen Enkhuizen en Bovenkarspel-Grootebroek kleinere bussen ingezet 
worden? Is het mogelijk om de Spoorsingel te ontlasten van dit verkeer? Juist omdat 
deze huizen niet ondergeheid zijn. 

4. over de kwaliteit van het wegdek merken wij een groot verschil van inzicht. De 
bewoners aan de ene kant en de inspecties in opdracht van de gemeente aan de 
andere kant. Graag willen wij het laatste inspectierapport en het laatste rapport van de 
recente schouw inzien. Wij betwisten niet dat wij kuilen (verzakkingen) zien in beide 
richtingen van de weg door eerder uitgevoerde rioleringswerkzaamheden. 
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5. de bewoners hebben door de trillingen van de woning schade aan de woning gekregen. 
Kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld voor deze schade? Zou de gemeente 
zich coulant opstellen bij schade aan de woningen? 

 
In afwachting van uw reactie op onze vragen. 
 
Met liberale groet, 
namens de fractie van de VVD 
 
Martien Krijger 
Fractievoorzitter 
 
Joey Leeuwinga 
Raadscommissielid 


