Notulen openbare vergadering van Dorpsraad Middelie
Onderwerp:

Verkeersveiligheid in Middelie

Datum:
Locatie:

10 mei 2021
ZOOM

Voorzitter:
Femke Haitsma Mulier
Notulisten:
Marjan Houtman en Lucas Vroom
Aanwezigen: >50 ingelogde bewoners Middelie

1. Opening
20:00
Om 20:00u opent voorzitter Femke Haitsma Mulier de openbare vergadering.
Namens de dorpsraad heet de voorzitter alle aanwezigen welkom en bedankt zij de
vertegenwoordigers van de gemeente Edam-Volendam en het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier voor hun aanwezigheid. De grote bedrijven, Havik en
Vroom, zijn ook uitgenodigd. Havik is fysiek aanwezig en Vroom heeft een
schriftelijke verklaring gegeven.
De bedoeling van deze avond is om meningen te peilen, te komen tot constructieve
oplossingen, goede samenwerking en wederzijds begrip.
2. Resultaten enquête
20:10
Penningmeester Lex Ransijn neemt de resultaten van de online enquête door met
de aanwezigen. De enquête is door 100 mensen ingevuld en daar is de dorpsraad
erg blij mee. Doel van deze vragenlijst is om in beeld te krijgen hoe erg het thema
leeft in het dorp en welke suggesties de inwoners hebben.
Uit de enquête blijkt dat 79% zich veilig voelt tijdens deelname aan het verkeer in
Middelie. Desondanks ervaart 74% overlast van datzelfde verkeer. Door middel van
vervolgvragen hebben wij inzichtelijk willen maken wat voor soorten overlast er
ervaren wordt, wanneer deze overlast ervaren wordt en of de samenstelling van het
huishouden hier effect op heeft.
Met deze resultaten kan de dorpsraad in gesprek met de gemeente en het
waterschap om de overlast aan te pakken.
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3. Sprekers
20:15
Voor deze avond heeft de dorpsraad verschillende sprekers uitgenodigd die elk wat
kunnen vertellen over het verkeer in het dorp.
-

Gemeente Edam-Volendam
20:15
De eerste spreker is Nico Zwarthoed, beleidsmedewerker Verkeer van de gemeente
Edam-Volendam. Hij is samen met zijn collega Daan Smit aanwezig bij deze
vergadering. Dhr. Zwarthoed zal het woord voeren en toelichting geven op het
Verkeersplan 2018-2023 en de cijfers van de verkeerstellingen.
Dhr. Zwarthoed werkt sinds 1 april 2020 op de afdeling verkeer van de gemeente en
doet dit samen met zijn collega’s Daan Smit en Jelle Kaars.
Hij geeft aan dat de gemeente voor dit jaar de focus gaat leggen op de kwetsbare
verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsers, door o.a. duidelijker aan te
geven of een weg voor 30 of 50 km/u bedoeld is. Dit kan door middel van
verkeersborden en markeringen of door weginrichting. De beleidsmedewerker geeft
ook aan dat meldingen over onderhoud van de wegen via de Meldingen app gedaan
kunnen worden.
Via de chat kwam de opmerking van Esther Ophoff-Blom binnen dat er geen
drempels zijn ivm hinder voor de hulpdiensten. De beleidsmedewerker onderschrijft
dit door te zeggen dat het naast de hulpdiensten ook hinderlijk is voor
landbouwverkeer.
Vervolgens ging hij in op de verkeerstellingen die vanaf 2008 uitgevoerd worden. Bij
Waterrijk (Oosthuizen), in het noordeinde voor de klemweg en op de Buitengouwweg
zijn verkeerstellingen uitgevoerd. In de periode 2008-2014 is nagenoeg geen
toename te zien. De gemiddelde snelheid ligt tussen de 36-45 km/u. Met in Middelie
vaak +40 km/u gemeten. Dan zijn er ook nog uitschieters naar hogere snelheden.
De beleidsmedewerker constateert dat er vanuit Waterrijk een toename in het aantal
verkeersbewegingen door Middelie waar te nemen is, op de Seevancksweg wordt
het hardst gereden en dat 94% van het verkeer bestaat uit personenauto’s. De rest is
bouw-, landbouw- en overig werkverkeer.
Hij geeft aan dat er aanvullende tellingen worden gedaan, omdat er ivm het vele
thuiswerken door covid geen goed beeld is van de normale verkeersdrukte.
Daarnaast zal de gemeente deze maand met de dorpsraden in gesprek gaan over
verkeer in deze kernen.
Voor de kernen is er vanuit de gemeente een potje van €180.000 beschikbaar voor
het verbeteren van de verkeersveiligheid (eventueel met een extra bijdrage vanuit de
Vervoerregio Amsterdam).
Wat betreft handhaving in de 30km-zone zal de beleidsmedewerker navraag doen bij
de politie. In de chat geeft Esther aan dat de politie al eerder heeft aangegeven niet
te kunnen handhaven.
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-

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
20:30
De volgende spreker is Gerard de Groot, hoofd van het Cluster Wegen bij
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Hij is samen met zijn collega Daniël
Jonkman, adviseur wegen, aanwezig. Hij gaat het o.a. hebben over hun
verkeersbeleid en over de wegenoverdracht naar de gemeente.
Dhr. De Groot begint met een korte inleiding. Het waterschap heeft momenteel nog
zo’n 1100 km wegen in Noord-Holland in het bezit. Het wegenbezit is historisch
gegroeid, omdat het waterschap ook al de dijken waar de wegen op liggen in het
bezit heeft. In 1992 is middels een wetswijziging besloten om alle wegen onder te
brengen bij het Rijk, de provincie of de gemeente. Het waterschap onderschrijft ook
dat wegen geen kerntaak zijn en dat een groot deel van de wegen in de kop van
Noord-Holland al overgedragen is.
Het waterschap erkent de problematiek van steeds groter en zwaarder wegverkeer,
fietsers die steeds sneller gaan en vrijwel geen mogelijkheid om de wegen te
verbreden.
Onderhoud zal gewoon uitgevoerd blijven worden en de drie weginspecteurs in de
regio Waterland doen maandelijks een ronde door het gebied om de kwaliteit van de
wegen te controleren. Aanspreekpunt voor Middelie is gebiedsbeheerder Gerrit
Dirksen.
In 2014 is het besluit voor de overdracht van de wegen in de gemeente
Edam-Volendam genomen. In onze gemeente is nog 74 km weg in beheer van het
waterschap.
Over de handhaving van de snelheid kon dhr. De Groot nog melden dat door een
besluit van de procureurs-generaal (de leiding van het Openbaar Ministerie)
handhaving van de snelheid in een 30km-zone niet mogelijk is, omdat er landelijk
geen eenduidigheid is qua inrichting. De politie kan uiteraard wel handhaven op
andere verkeersovertredingen. Waterschap en gemeenten kunnen dit niet met BOA’s
doen, omdat die taak is voorbehouden aan de politie.
Hiermee sluit dhr. De Groot zijn bijdrage af en is het tijd voor wat vragen uit de chat.
Peter van Gijzel vraagt of het geld voor beheer van het hhnk ook naar gemeente
gaat. Dhr. De Groot geeft aan dat op het moment het geld vanuit een fonds aan de
gemeente wordt uitbetaald en die geeft het weer aan het waterschap.
Esther vraagt of het onderhoud van de dijk Middelie-Kwadijk al op de planning staat
voor reparatie ivm verzakkingen. Dhr. Jonkman kon in het systeem terugvinden dat
het voor dit jaar op de planning staat.
Paul vraagt of handhaving van 50 km/u wel mogelijk is. Dit hangt volgens dhr. De
Groot ook weer af van de weginrichting.
Jan vraagt wat de functie van de matrixborden (‘smileys’) is en waarom ze er niet
permanent staan. Dhr. Zwarthoed (EV) geeft aan dat de borden gebruikt worden om
mensen direct op hun snelheid te attenderen, maar dat het ook wordt gebruikt om de
snelheden en de massa van de voertuigen (middels de draden op de weg) te
registreren.
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-

Peter van Gijzel - Bewoner Westeinde en fractielid Zeevangs Belang
20:50
De volgende spreker is Peter van Gijzel van Zeevangs Belang. Hij is tevens bewoner
aan de kruising Westeinde/Seevancksweg en ziet en hoort de gevolgen van de
verhoogde verkeersbewegingen van en naar Waterrijk. Hij hoort verhalen van
mensen die er echt ziek van worden en slecht slapen door het vele verkeer. Waterrijk
wordt nog verder uitgebreid en de overlast is dus nog lang niet voorbij.
Al voor de bouw van Waterrijk is er gesproken over verschillende ontsluitingsroutes,
maar geen van deze zijn uitgevoerd. De beoogde brug over de Beemsterringvaart,
om een ontsluiting op Purmerenderweg naar de A7 te realiseren, stuitte op verzet
vanuit de Beemster. Op vragen van Esther en Marjan Houtman over een ontsluiting
naar de N247 gaf dhr. Van Gijzel aan dat de ontsluiting langs het park en over het
spoor naar de N247 niet op steun van ProRail en bewoners langs het park kon
rekenen. Volgens ProRail zou er dan een andere overgang (bij Warder) gesloten
moeten worden.
Leerpunt uit Waterrijk is volgens Dhr. Van Gijzel dat alvorens te bouwen, eerst een
ontsluiting moet zijn gerealiseerd.
Dhr. Van Gijzel roept de gemeente op om na de fusie van de Beemster met
Purmerend in gesprek te gaan over het opnieuw bekijken van de ontsluiting naar de
A7.
Dhr. De Groot van HHNK gaf nog aan dat na de overdracht de gemeente, als
verantwoordelijke over Ruimtelijke Ordening, de wegen beter kan inpassen in het
totaal. Het waterschap heeft dat totaalplaatje nu niet. Hij sluit niet uit dat hierdoor de
OZB zal stijgen.

-

Martha Dirkmaat - Bewoner Noordeinde
21:00
Martha Dirkmaat is bewoner van het Noordeinde en woont samen met haar man in
het eerste huis over het spoor (vanaf Oosthuizen). Als bewoner wilde zij graag haar
ervaringen met het verkeer in het dorp delen.
Als eerste complimenten voor de dorpsraad voor het organiseren van deze avond en
voor de gemeente en het waterschap voor hun medewerking hieraan. Zij geeft aan
dat snelheid het grootste probleem is en dat auto’s met hoge snelheid vanuit
Oosthuizen het dorp inkomen. Zij vertelde dat haar auto een keer geraakt is tijdens
het wegrijden van haar oprit en dat ze bang is wanneer ze het pad afrijdt. Net als de
snelheid van het verkeer is ook haar gevoel van onveiligheid toegenomen.
Haar suggestie is ‘gewoon 30 rijden’,maar zij realiseert zich ook dat
verkeersremmende maatregelen in het Noordeinde lastig zijn. Drempels zorgen voor
trillingen die funest zijn voor de veelal oude funderingen in dit deel van het dorp.
Door afspraken met bedrijven en agrariërs te maken kan de verkeerssituatie veiliger
gemaakt worden. Daarnaast zou bestemmingsverkeer een optie kunnen zijn.
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-

Coen van der Kamp - Bewoner Axwijk
21:10
De volgende bewoner die aan het woord is, is Coen van der Kamp. Hij woont al 43
aan het begin van Axwijk en vindt Middelie een fantastisch dorp om te wonen. Zijn
huis is al meer dan 140 jaar oud (±1880) en hij ervaart een toename van trillingen
van het zware verkeer dat langsrijdt.
Volgens de website funderingsrisico.nl zijn 5 van de 14 woningen op Axwijk niet
onderheid en dus gevoelig voor trillingen van zwaar verkeer. Dhr. Van der Kamp
geeft aan dat hij zo’n veertig jaar geleden nagenoeg geen last had van trillingen en
dat Axwijk toendertijd nog een zogenoemde B-weg was. Dit hield in dat het verkeer
maximaal 2,2 meter breed mocht zijn en een maximale wieldruk van 2,4 ton mocht
hebben. In het RVV (Reglement verkeersregels en verkeerstekens) 1990 werd de
term B-weg uiteindelijk niet meer opgenomen.
Hij geeft aan geen metingen gedaan te hebben, maar wel ervaart dat er steeds meer
zwaar (vooral agrarisch) verkeer langsrijdt. Los van de verkeersveiligheid heeft dit
ook gevolgen voor de huizen langs de weg. Hij heeft nu wekelijks last van trillingen.
Suggesties zijn o.a. om net zoals bij het Oosteinde in Oosthuizen
een bord te plaatsen om vrachtverkeer op te roepen om 15 km/u
te rijden, een bord met maximale wieldruk, obstakels (geen
drempels, want trillingen), wegversmallingen dichter op elkaar
plaatsen (heeft op het moment namelijk geen effect),
verkeersstromen in kaart brengen (wie, wat, waarheen) of delen omzetten in
bestemmingsverkeer.
Een andere suggestie was om aan het einde van Axwijk de weg om te leggen, zodat
het verkeer door de scherpe bocht wel genoodzaakt is om af te remmen.
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-

Jorrit van Vessem - Veiligheidsdeskundige en bewoner Kievitstraat
21:20
De volgende spreker is Jorrit van Vessem, bewoner van de Kievitstraat en
veiligheidsdeskundige bij een groot funderingsbedrijf. Vanuit die achtergrond heeft hij
een rapport gemaakt over mogelijke oplossingen voor het verbeteren van de
verkeersveiligheid door proactief ipv reactief te handelen.
Hij maakte zich zorgen over de veiligheid in het dorp, met name voor zijn en andere
kinderen uit het dorp. Dit gevoel van onveiligheid en de bijkomende irritatie hebben
hem ertoe bewogen om zelf het initiatief te nemen en met het rapport ‘Verkeer in
Middelie’ te komen. In dit rapport heeft hij de verschillende knelpunten een
risiconiveau en een mogelijke oplossing om het risico te verlagen gegeven.
Hij heeft een brief naar de burgemeester gestuurd en zijn rapport gedeeld met de
dorpsraad en de gemeente. Samen met de dorpsraad is hij toen in gesprek gegaan
met wethouder Runderkamp van verkeer.
Nu is het zaak om de gemeente wakker te houden en zijn advies aan de gemeente is
om duidelijk te communiceren over de voortgang, te luisteren naar bewoners (niet
blindstaren op metingen) en proactief te handelen.
In de chat kwam Stefan met de suggestie om de driesprong bij de garage te
veranderen in een echte rotonde. Dhr. Zwarthoed (EV) geeft aan dat dit ivm ruimte
niet mogelijk is. Dit geldt op andere plekken ook voor bijvoorbeeld het plaatsen van
stoepen.

-

M. Havik Bouw- en handelsonderneming
21:35
Namens Havik was Chiel Havik bereid om een verklaring over hun verkeersbeleid te
komen geven.
Chiel geeft aan dat chauffeurs stapvoets moeten rijden in het dorp en als bewoners
zien dat dit niet gebeurt, dat ze dan direct contact opnemen met Havik. Daarnaast
zorgen ze ervoor dat verkeer zoveel mogelijk over de Kwadijkerbrug gaat, zodat
zowel Kwadijk als Middelie ontlast worden. Tijdens schooltijden worden
verkeersbewegingen zoveel als mogelijk beperkt. Wegversmallingen zijn in hun
optiek geen geschikte oplossing.

-

Vroom Funderingstechnieken
21:40
Namens Vroom heeft Jeroen Vroom een schriftelijke verklaring gegeven. Deze werd
door Femke voorgelezen.
Net zoals Havik, roept Vroom hun chauffeurs ook op om met gepaste snelheid door
het dorp te rijden. Verkeersbewegingen worden tot het minimale beperkt, voor 7u ‘s
ochtends en na 7u ‘s avonds vinden er geen transporten plaats (met uitzondering
van enkele toeleveranciers) en grote en zware transporten gaan zoveel als mogelijk
naar de werf in de Zuidoost Beemster. Vroom geeft ook aan drempels niet als
oplossing te zien, maar ziet wel wat in visuele versmallingen.
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4. Vragen/Opmerkingen
21:42
Nadat alle sprekers geweest waren, was er nog ruimte voor vragen en/of
opmerkingen.
Esther, wonend aan het Noordeinde (daarvoor jarenlang aan de Zijvend), gaf aan
dat, ten tijde van haar voorzitterschap van de dorpsraad, het thema verkeer ook al
speelde en dat het jammer is dat het gevoel niet veranderd is. Zij biedt aan om
inzichten van toen met de huidige dorpsraad te delen. De huidige dorpsraad neemt
dit aanbod aan.
Lex Ransijn vraagt naar de projecten uit het verkeersplan mbt
gedragscampagnes[14], smileys[16] en optische wegversmallingen [17] die genoemd
zijn in het vastgestelde verkeersplan of we daar gebruik van willen maken. Kunnen
wij daar gebruik van maken? Stond nog niet hoog op de agenda maar kan mogelijk
wel gebruik van worden gemaakt.
Moeten we voor weggedeelten van de gemeente bij de gemeente zijn? En voor de
stukken weg van het HHNK bij het HHNK? antwoord: voorlopig nog wel allebei
uitnodigen.
Lex Ransijn stelde voor om een projectgroep verkeer te vormen om zo de suggesties
te bundelen en aan te bieden aan gemeente en waterschap. Dhr. Zwarthoed (EV) en
Dhr. De Groot (HHNK) willen graag weer aanschuiven bij een eventuele
vervolgbijeenkomst.
Femke Haitsma Mulier had nog een vraag over waarom de overdracht van de wegen
zolang op zich laat wachten. Dhr. De Groot geeft aan dat de overdracht van de
wegen in onze gemeente in 2025 afgerond moet zijn. Het duurt zo lang, omdat een
overdracht niet eenvoudig is. Wegen moeten in goede kwaliteit worden
overgedragen. Het waterschap gaat tot de overname door met het onderhoud en
doet dit in overleg met de gemeente. Ze zullen niet weglopen van hun
verantwoordelijkheid.
5. Sluiting
21:50
Om 21:50u sluit de voorzitter de vergadering en bedankt alle sprekers en andere
aanwezigen voor het bijwonen van deze thema-avond.
De presentaties en de notulen van deze avond zullen op onze website,
dorpsraad-middelie.nl/themas/verkeer, gepubliceerd worden.
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