
1. rondom jachthaven: vuurtjes stoken, veel
zwerfafval, kapotte glazen fl essen.

2. Langeweg thv bebouwing aan einde voor
Zuidzijdse dijk: er is geen afscheiding tussen
het speelveld en de Langeweg.

3. Voetgangersoversteekplaats ter hoogte van
de dokter. Onoverzichtelijk door geparkeerde
auto’s.
4. Onoverzichtelijk bij de hoek Ridder van
Dorpstraat- Sabinastraat. Er wordt geparkeerd
bij de gele streep.

5. Er wordt hier hard gereden door brommers:
spelende kinderen op het plein lopen gevaar.

6. Verzoek is om voor het hele dorp de
maximale snelheid op 30 km per uur te
brengen

7. Hier willen we graag een zebrapad met een
verhoogde stoeprand.

8. Voor de fi etser is het gevaarlijk om uit het
pad de stadhoudersweg op te rijden.

9. De bus ontneemt het uitzicht op
tegemoetkomend verkeer

10. Mensen rijden te hard de dijk af.

11. Hier is overlast van de jeugd: veel rotzooi,
knippen hekken kapot en graven kuilen.

12. Hier worden de bermen niet altijd op tijd
gesnoeid. Zo is er onvoldoende zicht op het
verkeer bij het uitrijden.

13. Er wordt hier te snel gereden, en er is te
weinig plek on te parkeren.

14. Coniferen hoek Kerkstraat/Julianastraat
ontnemen zicht op voetpad dat vanaf Plus
komt naar zebrapad.
15. Kruising ‘s-Gravenweg/ van Egmondstraat
onoverzichtelijk door te veel geparkeerde
auto’s dicht op de bocht
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Beantwoording overzicht gevaarlijke 
plekken n.a.v. veiligheidsdag Filopopers

1. Dit is een bekende locatie. De
politie is bekend met de groep jongeren
in de omgeving van het strandje en de
vuurstookplaats. De politie, jongerenwerkers
en de straatcoach bezoeken deze
locatie regelmatig. Met name tijdens de
zomermaanden is deze locatie erg geliefd
bij de jeugd. Vorig jaar hebben de jongeren
die deze locatie bezoeken, allemaal een
brief ontvangen met daarin de spelregels
die gelden op het strandje en de omgeving.
Ook dit jaar is er vanuit diverse partijen
veel aandacht voor deze locatie. Het is
belangrijk geconstateerde misstanden
direct te melden bij de politie en niet
achteraf.
2. De speelplek aan de Zuidzijde ligt in
een diepe kom. Het steile talud zorgt voor
een natuurlijke afscheiding. Wij gaan ervan
uit dat kleinere kinderen onder toezicht van
ouders/verzorgers gebruik zullen maken van
deze speellocatie. Bij de aanleg van dit
speelveld is deze wens vanuit de bewoners
niet naar voren gekomen. Ter plaatse
is er vorig jaar een waarschuwingsbord
“spelende kinderen” geplaatst.
3. Deze situatie is in het najaar van
2016 aangepast. Door het verleggen van de
parkeervakken aan de oneven zijde richting
de kruising Maximastraat - lrenestraat wordt
het zicht op deze verkeersoversteekplaats
niet meer ontnomen door geparkeerde
voertuigen.
4. Het parkeren ter hoogte van
een parkeerverbod (gele onderbroken
streep) is verboden . Wij hebben dit punt
doorgegeven aan de buurtagent voor
handhaving.
5. Er zijn in de omgeving van het
Willem Alexanderplein en de Mauritsstraat
sluishekken geplaatst. Ook mensen die
gebruik maken van een kinderwagen/

rolstoel/rollator moeten deze sluishekken 
kunnen passeren. Het valt dus niet te 
voorkomen dat er hier brommers rijden. 
Wij zullen de politie hiervan op de hoogte 
brengen.
6. Het instellen van een 30 km/
zone houdt in dat het gebied ook
daadwerkelijk moet worden ingericht
waardoor het verkeer niet harder dan
30 km/uur kan rijden. Dit houdt in dat
er maatregelen zullen moeten worden
uitgevoerd (drempels, wegversmallingen
e.d.) voordat er een 30 km/zone
ingesteld mag worden. Veel straten in 
het dorp lenen zich niet voor dit soort 
maatregelen en de kosten hiervoor zijn 
aanzienlijk. Het Openbaar Ministerie heeft 
deze voorwaarden vastgesteld i.v.m. 
handhaving . Het is dus niet mogelijk 
om het hele dorp te voorzien van een 
maximumsnelheid van 30 km/uur.
7. Er ligt op dit moment een
verkeersoversteekplaats (vop) t.h.v.
Maximastraat (huisarts) en een vop t.h.v.
de Julianastraat - Beatrixstraat. In het
verleden werden er t.h.v. deze laatste
vop verkeersregelaars ingezet. Dit werd
door de lagere scholen geregeld.
De school met de bijbel maakt onderdeel
uit van het School op Seef netwerk. Deze
locatie is in dit netwerk niet opgemerkt
als zijnde een gevaarlijk/verkeersonveilig
punt. De verkeersintensiteiten zijn hier wel
behoorlijk hoog. Wij zullen e.e.a. nader
onderzoeken. U hoort hier t.z.t. meer over.
8. Dit pad betreft een voetpad en
geen fietspad.
9. Helaas staat punt 9 niet op de
plattegrond. Punt 13 staat tweemaal
op de plattegrond. Voertuigen die
hoger zijn dan 2,4 meter en of langer
zijn dan 6 meter dienen te parkeren op
het bedrijventerrein (Nijverheidstraat,
Karweistraat en Handelstraat). E.e.a.

staat aangegeven bij de bebouwde 
komgrensborden. Het gaat dan met 
name om de bescherming van de 
verkeersveiligheid maar ook het uiterlijk 
aanzien en het zicht. De eigenaren van 
een dergelijk voertuig kunnen hierop 
aangesproken worden door de politie. 
Wij verzoeken u om door te geven welk 
voertuig incl. het kenteken het betreft 
zodat wij e.e.a. kunnen doorgeven aan de 
buurtagent. Gelet op de opmerking van 
punt 13 zal punt 9 vermoedelijk over de 
Stadhoudersweg - Baljuwerf gaan.
10. Voor de uitvoering van punt 3.
hebben wij verkeerstellingen gehouden
t.h.v. Maicimastraat 9. Uit deze telling kwam
het volgende naar voren :
Verkeer richting de Spuidijk : 
< = 30 km/uur =49,65 %
31-40 km/uur= 46,41 %
41-50 km/uur=  3,78 %
51-60 km/uur=  0,16  %.

Verkeer richting de Julianastraat :

< = 30 km/uur= 55,99 %
31-40 km/uur= 40,92 %
41-50 km/uur =  2,92 %
51-60 km/uur= 0,17 %

Voor ons is het helaas niet mogelijk om op 
het schuine talud (de Spuidijk op en af) 
een verkeerstelling te houden. Daarbij komt 
dat de rechtstand (kort stuk met scherpe 
bocht) te kort is om een verkeerstelling te 
houden. Deze apparatuur werkt op radar 
en is niet onder alle omstandigheden en op 
alle locaties inzetbaar. Daarentegen is de 
fietser hier overigens wel gescheiden van de 
rijbaan waardoor de verkeersveiligheid voor 
deze doelgroep geboden is.
11. Dit is een bekende locatie. De
gemeente heeft hier vorig jaar een aantal
meldingen over ontvangen van de

tennisvereniging. Er is een aantal malen 
contact geweest met de tennisvereniging 
en de jongerenwerkers. De locatie 
wordt meegenomen in de rondes van 
de jongerenwerkers en de politie. De 
jongerenwerkers hebben de jeugd 
nog niet op de locatie aangetroffen. 
De laatste maanden hebben wij geen 
overlastmeldingen meer ontvangen.
12. Deze bermen zijn in beheer en
onderhoud van het waterschap Hollandse 
Delta (WSHD). Mochten wij meldingen 
van burgers ontvangen dan geven wij 
deze door aan het WSHD. Wij hebben 
enige tijd geleden nog omwille van de 
verkeersveiligheid uitdrukkelijk verzocht 
om deze bermen (oversteken Buitenom) 
eerder te maaien, dus voordat het zicht 
wordt ontnomen.
13. Dit punt gaat vermoedelijk over
de s’-Gravenweg. Door geparkeerde
voertuigen (hoge parkeerdruk) is het hier
nauwelijks mogelijk om te hard te rijden.
Onderzocht zal worden of het mogelijk
is om op deze locatie telapparatuur te
plaatsen. Helaas zullen de bewoners het
met de huidige parkeersituatie moeten
doen er is op deze locatie niet meer ruimte
aanwezig.
14. Deze coniferen staan op particulier
terrein en ontnemen het zicht niet dermate 
dat wij hierop handhaving kunnen 
toepassen.
15. Deze kruising hebben wij onlangs
aangepast door het aanleggen van
drie parkeervakken in het voormalige
openbaar groen. Deze maatregel is
een verbetering ten behoeve van de
verkeersveiligheid. Hierdoor zijn de
geparkeerde voertuigen op deze locatie
van de rijbaan af.
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politie is bekend met de groep jongeren 
in de omgeving van het strandje en de 
vuurstookplaats. De politie, jongerenwerkers 
en de straatcoach bezoeken deze 
locatie regelmatig. Met name tijdens de 
zomermaanden is deze locatie erg geliefd 
bij de jeugd. Vorig jaar hebben de jongeren 
die deze locatie bezoeken, allemaal een 
brief ontvangen met daarin de spelregels 
die gelden op het strandje en de omgeving. 
Ook dit jaar is er vanuit diverse partijen 
veel aandacht voor deze locatie. Het is 
belangrijk geconstateerde misstanden 
direct te melden bij de politie en niet 
achteraf.
2. De speelplek aan de Zuidzijde ligt in 
een diepe kom. Het steile talud zorgt voor 
een natuurlijke afscheiding. Wij gaan ervan 
uit dat kleinere kinderen onder toezicht van 
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speelveld is deze wens vanuit de bewoners 
niet naar voren gekomen. Ter plaatse 
is er vorig jaar een waarschuwingsbord 
“spelende kinderen” geplaatst.
3. Deze situatie is in het najaar van 
2016 aangepast. Door het verleggen van de 
parkeervakken aan de oneven zijde richting 
de kruising Maximastraat - lrenestraat wordt 
het zicht op deze verkeersoversteekplaats 
niet meer ontnomen door geparkeerde 
voertuigen.
4. Het parkeren ter hoogte van 
een parkeerverbod (gele onderbroken 
streep) is verboden . Wij hebben dit punt 
doorgegeven aan de buurtagent voor 
handhaving.
5. Er zijn in de omgeving van het 
Willem Alexanderplein en de Mauritsstraat 
sluishekken geplaatst. Ook mensen die 
gebruik maken van een kinderwagen/


rolstoel/rollator moeten deze sluishekken 
kunnen passeren. Het valt dus niet te 
voorkomen dat er hier brommers rijden. 
Wij zullen de politie hiervan op de hoogte 
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6. Het instellen van een 30 km/
zone houdt in dat het gebied ook 
daadwerkelijk moet worden ingericht 
waardoor het verkeer niet harder dan 
30 km/uur kan rijden. Dit houdt in dat 
er maatregelen zullen moeten worden 
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e.d.) voordat er een 30 km/zone 
ingesteld mag worden. Veel straten in 
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deze voorwaarden vastgesteld i.v.m. 
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om het hele dorp te voorzien van een 
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de Julianastraat - Beatrixstraat. In het 
verleden werden er t.h.v. deze laatste 
vop verkeersregelaars ingezet. Dit werd 
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staat aangegeven bij de bebouwde 
komgrensborden. Het gaat dan met 
name om de bescherming van de 
verkeersveiligheid maar ook het uiterlijk 
aanzien en het zicht. De eigenaren van 
een dergelijk voertuig kunnen hierop 
aangesproken worden door de politie. 
Wij verzoeken u om door te geven welk 
voertuig incl. het kenteken het betreft 
zodat wij e.e.a. kunnen doorgeven aan de 
buurtagent. Gelet op de opmerking van 
punt 13 zal punt 9 vermoedelijk over de 
Stadhoudersweg - Baljuwerf gaan.
10. Voor de uitvoering van punt 3. 
hebben wij verkeerstellingen gehouden 
t.h.v. Maicimastraat 9. Uit deze telling kwam 
het volgende naar voren :
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Voor ons is het helaas niet mogelijk om op 
het schuine talud (de Spuidijk op en af) 
een verkeerstelling te houden. Daarbij komt 
dat de rechtstand (kort stuk met scherpe 
bocht) te kort is om een verkeerstelling te 
houden. Deze apparatuur werkt op radar 
en is niet onder alle omstandigheden en op 
alle locaties inzetbaar. Daarentegen is de 
fietser hier overigens wel gescheiden van de 
rijbaan waardoor de verkeersveiligheid voor 
deze doelgroep geboden is.
11. Dit is een bekende locatie. De 
gemeente heeft hier vorig jaar een aantal 
meldingen over ontvangen van de 


tennisvereniging. Er is een aantal malen 
contact geweest met de tennisvereniging 
en de jongerenwerkers. De locatie 
wordt meegenomen in de rondes van 
de jongerenwerkers en de politie. De 
jongerenwerkers hebben de jeugd 
nog niet op de locatie aangetroffen. 
De laatste maanden hebben wij geen 
overlastmeldingen meer ontvangen.
12. Deze bermen zijn in beheer en 
onderhoud van het waterschap Hollandse 
Delta (WSHD). Mochten wij meldingen 
van burgers ontvangen dan geven wij 
deze door aan het WSHD. Wij hebben 
enige tijd geleden nog omwille van de 
verkeersveiligheid uitdrukkelijk verzocht 
om deze bermen (oversteken Buitenom) 
eerder te maaien, dus voordat het zicht 
wordt ontnomen.
13. Dit punt gaat vermoedelijk over 
de s’-Gravenweg. Door geparkeerde 
voertuigen (hoge parkeerdruk) is het hier 
nauwelijks mogelijk om te hard te rijden. 
Onderzocht zal worden of het mogelijk 
is om op deze locatie telapparatuur te 
plaatsen. Helaas zullen de bewoners het 
met de huidige parkeersituatie moeten 
doen er is op deze locatie niet meer ruimte 
aanwezig.
14. Deze coniferen staan op particulier 
terrein en ontnemen het zicht niet dermate 
dat wij hierop handhaving kunnen 
toepassen.
15. Deze kruising hebben wij onlangs 
aangepast door het aanleggen van 
drie parkeervakken in het voormalige 
openbaar groen. Deze maatregel is 
een verbetering ten behoeve van de 
verkeersveiligheid. Hierdoor zijn de 
geparkeerde voertuigen op deze locatie 
van de rijbaan af.





