Schriftelijke vragen ex Artikel 41 Regelement van Orde
Datum en plaats van verzenden: 12-01-2019, Beverwijk
Geacht college van Burgemeester en Wethouders,
Naar aanleiding van vragen van bewoners van Broekpolder hebben wij medio januari 2018
een artikel geschreven over de situatie van de rotonde Laan der Nederlanden/Laan van
Archeologie. Daarbij hebben wij ook aandacht gevraagd voor de situaties die spelen in de
omgeving van de scholen in Broekpolder.
Als reactie op het bovenstaande is de wethouder op locatie wezen kijken en heeft als tijdelijke
oplossing gele waarschuwingsborden laten plaatsen. Daarnaast werd de toezeggen gegeven
dat verdere acties ondernomen zouden worden. Na de verkiezingen van maart 2018 gebeurde
er echter niets.
In september 2018 hebben wij op verzoek van inwoners een mail naar de wethouder
gestuurd. Dit nadat wij de wethouder mondeling hadden herinnerd aan de eerder gedane
toezegging. Hier kregen wij geen reactie op. Wel werden wij uitgenodigd door inwoners om
op 30 november 2018 aanwezig te zijn bij een schouw, samen met: handhaving, politie,
wethouder Brigitte van den Berg, Wethouder Ferraro en twee leden van de VVD-fractie.
Tijdens de schouw werd er bijna een fietser door een vrachtwagen aangereden en ook bij de
scholen gebeurden bijna twee ongelukken. Deze gebeurtenissen lieten duidelijk zien met wat
voor gevaren we te maken hebben.
Op 27 november ontwierp SamenBeverwijk, als ludieke actie, twee verkeersborden met de
tekst ‘kijk of je gezien wordt’ (zie onderstaande afbeelding). Deze borden werden met groot
enthousiasme ontvangen door de bewoners van Broekpolder. De borden werden al snel
verwijderd door de gemeente, dit tot grote teleurstelling van de bewoners.
Nu blijkt dat de afgelopen dagen opnieuw drie ongelukken hebben plaatsgevonden op het
kruispunt Laan der Archeologie/Pieter Cheeuwenlaan. Dit met zeer jonge kinderen. Gelukkig
redelijk goed afgelopen! Daarnaast zijn er in het afgelopen jaar aardig wat ongelukken bij de
rotonde gebeurd, waaronder ook zeer ernstige waar zelf een traumahelikopter aan te pas
moest komen. Bewoners stellen nu de, volgens ons, terechte vraag: hoelang moeten wij nog
wachten tot de gemeente actie onderneemt of moeten er eerst doden vallen?
Op basis van de bovenstaande informatie hebben wij de volgende vragen opgesteld:
1. In hoeverre is de gemeente Beverwijk actie aan het ondernemen om de hier
bovenstaande locaties veiliger te maken en gevaarlijke situaties zo veel mogelijk te
beperken?
2. Wat voor maatregelen zijn momenteel onderdeel van deze actie?
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3. In hoeverre heeft de gemeente Beverwijk, in het kader van participatie, overleg
gevoerd met stakeholders zoals inwoners en is daarbij gekeken over het verkeersbord
‘kijk of u gezien wordt’ mogelijkerwijs een interessante toevoeging is?
4. In hoeverre is de gemeente van mening dat de veiligheid van de hierboven genoemde
‘gevaarlijke’ locaties met spoed moeten worden verbeterd?
Wij vernemen graag uw antwoorden op de hierboven gestelde vragen.
Alvast dank.
Ali Bal & Alex van Luijn
SamenBeverwijk / Code Oranje

Afbeelding: de borden ‘kijk of je gezien wordt’
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