Beverwijk, 8 juni 2018

Artikel 41 vragen betreffende: sinkholes ofwel zinkgaten Alkmaarseweg

Geacht College,
Zoals u waarschijnlijk heeft vernomen is er opnieuw een zogeheten zinkgat ontstaan in de
Alkmaarseweg, ter hoogte van huisnummer 238. SamenBeverwijk heeft het zinkgat op locatie bekeken
en daarbij verschillende inwoners woonachtig aan de Alkmaarseweg gesproken. Op basis van ons korte
onderzoek kan worden vastgesteld dat het ontstane zinkgat zorgt voor een gevaarlijke situatie en dat
het in eerste instantie van belang is dat de gemeente zo spoedig mogelijk actie onderneemt, zodat
ongevallen kunnen worden voorkomen. Naast deze oproep heeft SamenBeverwijk de onderstaande
artikel 41 vragen opgesteld. Wij achten deze vragen noodzakelijk aangezien een zinkgat geen nieuw
fenomeen is in de Alkmaarseweg, een straat met relatief veel verkeersbewegingen.

1) Verschillende bewoners van de Alkmaarseweg weten niet goed waar zij aan toe zijn. Dit doordat
de huidige informatieverstrekkingen betreffende de zinkgaten niet goed overkomen en worden
ervaren als zoethoudertjes. Zou u de bewoners van de Alkmaarseweg en omgeving kunnen
voorzien van concretere informatie?
2) SamenBeverwijk heeft vraagtekens bij de prioriteiten die de gemeente Beverwijk stelt
betreffende de uitvoering van verkeersprojecten en/of onderhoud aan wegen. Hierbij doelen wij
bijvoorbeeld op de aanleg van nieuwe snelfietswegen terwijl de problematiek in de
Alkmaarseweg al enkele jaren voortduurt en opnieuw vooruit is geschoven. SamenBeverwijk is
van mening dat bestaande problemen eerst moeten worden opgelost alvorens met nieuwe
projecten kan worden begonnen. Wat is uw mening hieromtrent?
3) Volgens verschillende bewoners verschuilt de gemeente zich achter de aardgasproblematiek.
Zij stellen dat de gemeente wacht met de herstructurering van de Alkmaarseweg wegens het in
de toekomst overgaan op stadswarmte en de benodigde aanpak hieromtrent. Klopt deze
informatie en aanvaardt de gemeente hiermee de gevaarlijke situaties en de bijbehorende
aansprakelijkheid die in de komende jaren kunnen ontstaan rondom de Alkmaarseweg?

SamenBeverwijk verneemt graag de antwoorden op de bovenstaande vragen.
Alvast dank.
Met vriendelijke groet,
Fractie SamenBeverwijk

