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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie D66 betreffende Beantwoording 
schriftelijke vragen D66 inzake verkeersveiligheid irt wegmarkeringen, voetgangersoversteekplaatsen 
en verlichting 

 

 
Aan de fractie D66 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 14 november 2017 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Beantwoording schriftelijke vragen 

D66 inzake verkeersveiligheid irt wegmarkeringen, voetgangersoversteekplaatsen en verlichting: 

 

Mede naar aanleiding van het stuk in de HC "Polderweg eerst voorzien van duidelijke 

zebrapad aanduidingen" en ervaringen van  weggebruikers (rijdend door donker Den Helder 

bij zeer slecht weer) het volgende:  

Bij het rijden over de dijk van Oud Den Helder naar Huisduinen werd het ons weer duidelijk 

dat er wel drempels liggen, maar dat het stuk tussen Erfprins en manege Bruin nog steeds 

gevaarlijk is. De witte wegmarkering zowel aan de zijkant van de weg alsmede de 

middenwegmarkeringen vwb duidelijkheid aan te passen aan de markering op het deel Oud 

Den Helder - Erfprins. Daarnaast zijn op dat traject enkele extra verlichtingspalen absoluut 

noodzakelijk. 

In heel Den Helder zijn een aantal voetgangersoversteekplaatsen qua markering vervaagd en 

uitermate slecht zichtbaar, enerzijds doordat de zebrapaden op grote schaal opnieuw moeten 

worden gewit of van (nieuwe) witte stenen moeten worden voorzien en soms is de plek zo 

duister dat de zebrapaden moeten worden verlicht. 

D66 verzoekt: 
1. Zo spoedig mogelijk een overzicht te maken van de te verbeteren locaties, zowel qua 

wegmarkeringen, zebrapaden en verlichting. 

2. Zo spoedig mogelijk op basis van deze inventarisatie te starten met het verbeteren 

van de diverse locaties. 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt: 

 

Wegmarkering/zebrapaden 

Jaarlijks wordt geïnventariseerd welke wegmarkering, waaronder zebrapaden, moet worden 

verbeterd. De locaties worden dan geprioriteerd en zoveel mogelijk verbeterd. De verbetering van 

wegmarkering op wegen die in het lopende of het komende jaar worden aangepakt, wordt 

meegenomen bij de aanpak van de betreffende wegen. Gelijk verbeteren van die markering zou 

kapitaalvernietiging zijn, omdat die markering bij het weghalen van het asfalt (of de bestrating) immers 

weer verwijderd wordt. Daarom stellen we het verbeteren van de markering uit tot het nieuwe asfalt is 

aangebracht. Na aanbrengen van nieuw asfalt brengen we direct nieuwe markering aan. 

Zowel de Polderweg als het Schapendijkje zijn volgend jaar aan de beurt. Op beide wegen komt dan 

nieuw asfalt en nieuwe markering. Op de Polderweg hebben we bij hoge uitzondering de markering 

vooruitlopend op het vervangen van het asfalt al verbeterd. Aanleiding daarvoor was de 

verkeersdrukte op de Polderweg. 
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Verlichting 

Het college is bekend met de vraag om verlichting langs het Schapendijkje. Deze weg grenst aan 

Natura2000 gebied. Plaatsing van verlichting langs het Schapendijkje kan daarom alleen als 

onderzoek uitwijst dat de natuurwaarden niet worden geschaad door de verlichting. Dat onderzoek 

loopt nu. 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 20 december 2017 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


