
Van: info@denhelder.nl 
Ontvangen: vrijdag 25 juni 2021 00:00 
Aan: inproces@denhelder.nl 
Onderwerp: FW: Bewonersbrieven Van Foreestweg 2-dd tot en met 6-b 
Bijlage: image001.png; Brieven overlast riool-fietspad 23-06-2021.pdf  

Van: Leo Bekker <julianadorpaanzeebuurtapp@outlook.com>  

Verzonden: donderdag 24 juni 2021 13:38 

Aan: Info Den Helder <info@denhelder.nl>; Kees Visser <k.visser@denhelder.nl> 

CC: Info Den Helder <info@denhelder.nl> 

Onderwerp: Bewonersbrieven Van Foreestweg 2-dd tot en met 6-b 

Urgentie: Hoog

Geachte wethouder K. Visser en of bestuurders van de gemeente Den Helder,

Al vele jaren ervaren wij overlast van de riolering en de verkeerssituatie direct voor onze deur.

Na jaren van bellen en indienen van klachten hebben wij in overleg met elkaar besloten dit nu collectief per brieven 

van de bewoners te doen, zie de bijlage van deze mail.

De brief hebben wij in onderling overleg met elkaar opgesteld en enkele bewoners hebben er ook nog een eigen brief 

aan toegevoegd.

Natuurlijk zal ik namens de bewoners deze brieven persoonlijk afgeven op het (tijdelijke) stadhuis aan de Kerkgracht.

Namens de bewoners

Met vriendelijke groet,

Leo Bekker (beheerder)

06 2508 1095

IVM de AVG zijn namen en 
handtekeningen onder dit document 
verwijderd.



Van: 
Bewoners 
Van Foreestweg 2-dd t/m 6-8 
1 787 BLJulianadorp aan Zee (Gemeente Den Helder)

Aan: 
Team openbare ruimte: t.a.v. dhr. B. Kranenburg; Team openbare Orde, Veiligheid en
verkeer: dhr. G. Kok; Wethouder Julianadorp; dhr. K. Visser. 

Verkeerstorenweg 3
1 786PN Den Helder

Julianadorp aan Zee 2 3 juni 2021 
Betreft: slechte staat riolering en fietspad.

Geachte Dames/ Heren,

Sinds de aanleg, begin jaren '90 door de projectontwikkelaar, van het fietspad met 
naastliggend trottoir aan de zuidzijde van de Van Foreestweg voor de huisnummering 2-dd
t/m 6-b, is er sprake van stevige overlast. 

In het geval van het fietspad is er sprake van diverse verzakkingen waardoor de afvoer door 
de kolken niet goed verloopt en er na een regenbui op diverse plaatsen plassen water blijven
staan. Maar ook door verzakkingen steken er al jarenlang rioolputdeksels te hoog boven het 
fietspad uit waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Zoals lekke banden, struikelen, vallen 
met de fiets enz. enz. 

Daarnaast is er bij een stevige bui regen vaak sprake van het overstromen van de riolering. 
Putdeksels komen daarbij regelmatig omhoog waardoor er ook gevaarlijke situaties ontstaan
naast de enorme stank en vervuiling van poep uit het riool op straat. Nog erger is het voor 
diverse bewoners als het riool terugloop en opborrelt in onze woonhuizen door het sanitair.
Ook deze situatie is al kort ná de aanleg van het riool ontstaan en sleept zich al jaren voort.
Onzes inziens voldoet het riool ter plaatse niet aan de eisen die men ervan zou mogen 
verwachten 

Verder is er regelmatig sprake van verkeersoverlast door verkeer wat het fietspad gebruikt
als snelle bypass als er sprake is van vertraging op de reguliere doorgaande weg. Ons lijkt
het logisch om het fietspad te duiden met het verkeerbord 'Fietspad' met onderbord 
'uitgezonderd bestemmingsverkeer'. 

U bent als Gemeente verantwoordelijk voor een veilige verkeerssituatie en voor een goed 
functionerend riool. Er is al sinds half jaren '90, door diverse bewoners melding gedaan van
deze situatie. Er is regelmatig contact geweest maar wij hebben zo langzamerhand het 
gevoel met een kluitje het riet in gestuurd te worden. 

Ik verzoek u om ons binnen 1 
�

n weten of u erkent dat u aansprakelijk bent en wat u
op korte termijn gaat doen om deze al jarenlang voortslepende zaak op te lossen. Ook 
verzoeken ik wij u met klem om de gevaarlijke verkeerssituatie aan te pakken. 

Met vriendelijke groet,

Bewoners Van Foreestweg 2-dd t/m 6-b
Namen/ Handtekeningen 



Fam. Mulder Nieboer 
Van Foreestweg 4 
1787BL 

Toevoeging rioolproblemen bij stevige buien. 

24-06-2021

Bij stevige buien , zeker als iets langere aanhouden - dat kan al bij een half uur tot een uur
moeten we rekening houden met rioolwater dat terugstroomt de woning in via de douchebak, 
die maar over een kleine sifon beschikt. C"t.0-M"-) 
We hebben meegemaakt dat de douchebak over is gelopen en de hele badkamet'"onder water 
stond met meer dan 1 cm , niet leuk om op te dweilen , maar toen nog net op tijd om erger te 
voorkomen want het stond op het punt zich verder in het huis te verspreiden. 
Op die momenten staan ook de WC's heftig te gorgelen want er kont ook nogal wat rioolgas terug 
de woning in. 

Als we bv op vakantie gaan moeten we dit afdichten voor de zekerheid en problemen te 
voorkomen. 

Dit alles moet verbeterd , een ongezonde situatîe. 
Ons riool systeem heeft genoeg gekost en we mogen verwachten dat het naar behoren werkt. 

Met vriendelijke groet 

Rene Mulder 



Van: 
Bewoners 
Van Foreestweg 2-dd t/m 6-8 
1 787 BLJulianadorp aan Zee (Gemeente Den Helder) 

Aan: 

Team openbare ruimte: t.a.v. dhr. B. Kranenburg; Team openbare Orde, Veiligheid en 
verkeer: dhr. C. Kok; Wethouder Julianadorp; dhr. K. Visser. 

Verkeerstorenweg 3 
l 786PN Den Helder

Julianadorp aan Zee 2 3 juni 2021 
Betreft: slechte staat riolering en fietspad. 

Geachte Dames/ Heren, 

Sinds de aanleg, begin jaren '90 door de projectontwikkelaar, van het fietspad met 
naastliggend trottoir aan de zuidzijde van de Van Foreestweg voor de huisnummering 2-dd 
t/m 6-b, is er sprake van stevige overlast. 

In het geval van het fietspad is er sprake van diverse verzakkingen waardoor de afvoer door 
de kolken niet goed verloopt en er na een regenbui op diverse plaatsen plassen water blijven 
staan. Maar ook door verzakkingen steken er al jarenlang rioolputdeksels te hoog boven het 
fietspad uit waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Zoals lekke banden, struikelen, vallen 
met de fiets enz. enz. 

Daarnaast is-er bij een stevige bui regen vaak sprake van het overstromen-van de riolering. 
Putdeksels komen daarbij regelmatig omhoog waardoor er ook gevaarlijke situaties ontstaan 
naast de enorme stank en vervuiling van poep uit het riool op straat. Nog erger is het voor 
diverse bewoners als het riool terugloop en opborrelt in onze woonhuizen door het sanitair. 
Ook deze situatie is al kort ná de aanleg van het riool ontstaan en sleept zich al jaren voort. 
Onzes inziens voldoet het riool ter plaatse niet aan de eisen die men ervan zou mogen 
verwachten 

Verder is er regelmatig sprake van verkeersoverlast door verkeer wat het fietspad gebruikt 
als snelle bypass als er sprake is van vertraging op de reguliere doorgaande weg. Ons lijkt 
het logisch om het fietspad te duiden met het verkeerbord 'Fietspad' met onderbord 
'uitgezonderd bestemmingsverkeer'. 

U bent als Gemeente verantwoordelijk voor een veilige verkeerssituatie en voor een goed 
functionerend riool. Er is al sinds half jaren '90, door diverse bewoners melding gedaan van 
deze situatie. Er is regelmatig contact geweest maar wij hebben zo langzamerhand het 
gevoel met een kluitje het riet in gestuurd te worden. 

Ik verzoek u om ons binnen 14 te laten weten of u erkent dat u aansprakelijk be te wat u 
op korte termijn gaat doen om deze al jarenlang voortslepende zaak op te I J.Jo.-",i,Pn. Oo 
verzoeken ik wij u met klem om de gevaarlijke verkee ss·tuatie aan te pa 

Met vriendelijke groet, 

Bewoners Van Foreestweg 2-dd t/m 6-b 
Namen/ Handtekeningen 



Van: 
Bewoners 

. Van Foreestweg 2-dd t/m 6-B 
1787 BLJulianadorp aan Zee (Gemeente Den Helder) 

Aan: 

Team openbare ruimte: t.a.v. dhr. B. Kronenburg; Team openbare Orde, Veiligheid en 

verkeer: dhr. G. Kok; Wethouder Julianadorp; dhr. K. Visser. 

Verkeerstorenweg 3 
l 786PN Den Helder

Julianadorp aan Zee 23 juni 2021 
Betreft: slechte staat riolering en fietspad. 

Geachte Dames/ Heren, 

Sinds de aanleg, begin jaren '90 door de projectontwikkelaar, van het fietspad met 
naastliggend trottoir aan de zuidzijde van de Van Foreestweg voor de huisnummering 2-dd 
t/m 6-b, is er sprake van stevige overlast. 

In het geval van het fietspad is er sprake van diverse verzakkingen waardoor de afvoer door 
de kolken niet goed verloopt en er na een regenbui op diverse plaatsen plassen water blijven 
staan. Maar ook door verzakkingen steken er al jarenlang rioolputdeksels te hoog boven het 
fietspad uit waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Zoals lekke banden, struikelen, vallen 
met de fiets enz. enz. 

Daarnaast is er bij een stevige bui regen vaak sprake van het overstromen van de riolering. 
Putdeksels komen daarbij regelmatig omhoog waardoor er ook gevaarlijke situaties ontstaan 
naast de enorme stank en vervuiling van poep uit het riool op straat. Nog erger is het voor 
diverse bewoners als het riool terugloop en opborrelt in onze woonhuizen door het sanitair. 
Ook deze situatie is al kort ná de aanleg van het riool ontstaan en sleept zich al jaren voort. 
Onzes inziens voldoet het riool ter plaatse niet aan de eisen die men ervan zou mogen 
verwachten 

Verder is er regelmatig sprake van verkeersoverlast door verkeer wat het fietspad gebruikt 
als snelle bypass als er sprake is van vertraging op de reguliere doorgaande weg. Ons lijkt 
het logisch om het fietspad te duiden met het verkeerbord 'Fietspad' met onderbord 
'uitgezonderd bestemmingsverkeer'. 

U bent als Gemeente verantwoordelijk voor een veilige verkeerssituatie en voor een goed 
functionerend riool. Er is al sinds half jaren '90, door diverse bewoners melding gedaan van 
deze situatie. Er is regelmatig contact geweest maar wij hebben zo langzamerhand het 
gevoel met een kluitje het riet in gestuurd te worden. 

Ik verzoek u om ons binnen 14 te laten weten of u erkent dat u aansprakelijk bent en wat u 
op korte termijn gaat doen om deze al jarenlang voortslepende zaak op te lossen. Ook 
verzoeken ik wij u met klem om de gevaarlijke verkeerssituatie aan te pakken. 

Met vriendelijke groet, 

Bewoners Van Foreestweg 2-dd t/m 6-b 
Namen/ Handtekeningen 



Van: 
Bewoners 
Van Foreestweg 2-dd t/m 6-B 
1787 BLJulianadorp aan Zee (Gemeente Den Helder) 

Aan: 
Team openbare ruimte: t.a.v. dhr. B. Kronenburg; Team openbare Orde, Veiligheid en 
verkeer: dhr. G. Kok; Wethouder Julianadorp; dhr. K. Visser. 

Verkeerstorenweg 3 
1 786PN Den Helder 

Julianadorp aan Zee 23 juni 2021 
Betreft: slechte staat riolering en fietspad. 

Geachte Dames/ Heren, 

Sinds de aanleg, begin jaren '90 door de projectontwikkelaar, van het fietspad met 
naastliggend trottoir aan de zuidzijde van de Van Foreestweg voor de huisnummering 2-dd 
t/m 6-b, is er sprake van stevige overlast. 

In het geval van het fietspad is er sprake van diverse verzakkingen waardoor de afvoer door 
de kolken niet goed verloopt en er na een regenbui op diverse plaatsen plassen water blijven 
staan. Maar ook door verzakkingen steken er al jarenlang rioolputdeksels te hoog boven het 
fietspad uit waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Zoals lekke banden, struikelen, vallen 
met de fiets enz. enz. 

Daarnaast is er bij een stevige bui regen vaak sprake van het overstromen van de riolering. 
Putdeksels komen daarbij regelmatig omhoog waardoor er ook gevaarlijke situaties ontstaan 
naast de enorme stank en vervuiling van poep uit het riool op straat. Nog erger is het voor 
diverse bewoners als het riool terugloop en opborrelt in onze woonhuizen door het sanitair. 
Ook deze situatie is al kort ná de aanleg van het riool ontstaan en sleept zich al jaren voort. 
Onzes inziens voldoet het riool ter plaatse niet aan de eisen die men ervan zou mogen 
verwachten 

Verder is er regelmatig sprake van verkeersoverlast door verkeer wat het fietspad gebruikt 
als snelle bypass als er sprake is van vertraging op de reguliere doorgaande weg. Ons lijkt 
het logisch om het fietspad te duiden met het verkeerbord 'Fietspad' met onderbord 
'uitgezonderd bestemmingsverkeer'. 

U bent als Gemeente verantwoordelijk voor een veilige verkeerssituatie en voor een goed 
functionerend riool. Er is al sinds half jaren '90, door diverse bewoners melding gedaan van 
deze situatie. Er is regelmatig contact geweest maar wij hebben zo langzamerhand het 
gevoel met een kluitje het riet in gestuurd te worden. 

Ik verzoek u om ons binnen 14 te laten weten of u erkent dat u aansprakelijk bent en wat u

op korte termijn gaat doen om deze al jarenlang voortslepende zaak op te lossen. Ook 
verzoeken ik wij u met klem om de gevaarlijke verkeerssituatie aan te pakken. 

Met vriendelijke groet, 

Bewoners Van Foreestweg 2-dd t/m 6-b 
Namen/ Handtekeningen 

•



Van: 

Bewoners 
Van Foreestweg 2-dd t/m 6-8 
l 787 BLJulianadorp aan Zee (Gemeente Den Helder)

Aan: 
Team openbare ruimte: t.a.v. dhr. B. Kranenburg; Team openbare Orde, Veiligheid en 
verkeer: dhr. G. Kok; Wethouder Julianadorp; dhr. K. Visser. 

Verkeerstorenweg 3 
l 786PN Den Helder

Julianadorp aan Zee 23 juni 2021 
Betreft: slechte staat riolering en fietspad. 

Geachte Dames/ Heren, 

Sinds de aanleg, begin jaren '90 door de projectontwikkelaar, van het fietspad met 
naastliggend trottoir aan de zuidzijde van de Van Foreestweg voor de huisnummering 2-dd 
t/m 6-b, is er sprake van stevige overlast. 

In het geval van het fietspad is er sprake van diverse verzakkingen waardoor de afvoer door 
de kolken niet goed verloopt en er na een regenbui op diverse plaatsen plassen water blijven 
staan. Maar ook door verzakkingen steken er al jarenlang riool putdeksels te hoog boven het 
fietspad uit waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Zoals lekke banden, struikelen, vallen 
met de fiets enz. enz. 

Daarnaast is er bij een stevige bui regen vaak sprake van het overstromen van de riolering. 
Putdeksels komen daarbij regelmatig omhoog waardoor er ook gevaarlijke situaties ontstaan 
naast de enorme stank en vervuiling van poep uit het riool op straat. Nog erger is het voor 
diverse bewoners als het riool terugloop en opborrelt in onze woonhuizen door het sanitair. 
Ook deze situatie is al kort ná de aanleg van het riool ontstaan en sleept zich al jaren voort. 
Onzes inziens voldoet het riool ter plaatse niet aan de eisen die men ervan zou mogen 
verwachten 

Verder is er regelmatig sprake van verkeersoverlast door verkeer wat het fietspad gebruikt 
als snelle bypass als er sprake is van vertraging op de reguliere doorgaande weg. Ons lijkt 
het logisch om het fietspad te duiden met het verkeerbord 'Fietspad' met onderbord 
'uitgezonderd bestemmingsverkeer'. 

U bent als Gemeente verantwoordelijk voor een veilige verkeerssituatie en voor een goed 
functionerend riool. Er is al sinds half jaren '90, door diverse bewoners melding gedaan van 
deze situatie. Er is regelmatig contact geweest maar wij hebben zo langzamerhand het 
gevoel met een kluitje het riet in gestuurd te worden. 

Ik verzoek u om ons binnen 14 te laten weten of u erkent dat u aansprakelijk bent en wat u 
op korte termijn gaat doen om deze al jarenlang voortslepende zaak op te lossen. Ook 
verzoeken ik wij u met klem om de gevaarlijke verkeerssituatie aan te pakken. 

Met vriendelijke groet, 

Bewoners Van Foreestweg 2-dd t/m 6-b 
Namen/ Handtekeningen 



Van: 
Bewoners 
Van Foreestweg 2-dd t/m 6-8 
1787 BLJulianadorp aan Zee (Gemeente Den Helder) 

Aan: 
Team openbare ruimte: t.a.v. dhr. B. Kronenburg;·Team openbare Orde, Veiligheid en 
verkeer: dhr. G. Kok; Wethouder Julianadorp; dhr. K. Visser. 

Verkeerstorenweg 3 
1 786PN Den Helder 

Julianadorp aan Zee 2 3 juni 2021 
Betreft: slechte staat riolering en fietspad. 

Geachte Dames/ Heren, 

Sinds de aanleg, begin jaren '90 door de projectontwikkelaar, van het fietspad met 
naastliggend trottoir aan de zuidzijde van de Van Foreestweg voor de huisnummering 2-dd 
t/m 6-b, is er sprake van stevige overlast. 

In het geval van het fietspad is er sprake van diverse verzakkingen waardoor de afvoer door 
de kolken niet goed verloopt en er na een regenbui op diverse plaatsen plassen water blijven 
staan. Maar ook door verzakkingen steken er al jarenlang rioolputdeksels te hoog boven het 
fietspad uit waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Zoals lekke banden, struikelen, vallen 
met de fiets enz. enz. 

Daarnaast is er bij een stevige bui regen vaak sprake van het overstromen van de riolering. 
Putdeksels komen daarbij regelmatig omhoog waardoor er ook gevaarlijke situaties ontstaan 
naast de enorme stank en vervuiling van poep uit het riool op straat. Nog erger is het voor 
diverse bewoners als het riool terugloop en opborrelt in onze woonhuizen door het sanitair. 
Ook deze situatie is al kort ná de aanleg van het riool ontstaan en sleept zich al jaren voort. 
Onzes inziens voldoet het riool ter plaatse niet aan de eisen die men ervan zou mogen 
verwachten 

Verder is er regelmatig sprake van verkeersoverlast door verkeer wat het fietspad gebruikt 
als snelle bypass als er sprake is van vertraging op de reguliere doorgaande weg. Ons lijkt 
het logisch om het fietspad te duiden met het verkeerbord 'Fietspad' met onderbord 
'uitgezonderd bestemmingsverkeer'. 

U bent als Gemeente verantwoordelijk voor een veilige verkeerssituatie en voor een goed 
functionerend riool. Er is al sinds half jaren '90, door diverse bewoners melding gedaan van 
deze situatie. Er is regelmatig contact geweest maar wij hebben zo langzamerhand het 
gevoel met een kluitje het riet in gestuurd te worden. 

Ik verzoek u om ons binnen 14 te laten weten of u erkent dat u aansprakelijk bent en wat u

op korte termijn gaat doen om deze al jarenlang voortslepende zaak op te lossen. Ook 
verzoeken ik wij u met klem om de gevaarlijke verkeerssituatie aan te pakken. 

Met vriendelijke groet, 

Bewoners Van Foreestweg 2-dd t/m 6-b 
Namen/ Handtekeningen 
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Van: 

Bewoners. 
Van Foreestweg 2-dd t/m 6-B 
l 787 BLJulianadorp aan Zee (Gemeente Den Helder)

Aan: 
Team openbare ruimte: t.a.v. dhr. 8. Kranenburg; Team openbare Orde, Veiligheid en 
verkeer: dhr. G. Kok; Wethouder Julianadorp; dhr. K. Visser. 

Verkeerstorenweg 3 
1 786PN Den Helder 

Julianadorp aan Zee 2 3 juni 2021 
Betreft: slechte staat riolering en fietspad. 

Geachte Dames/ Heren, 

Sinds de aanleg, begin jaren '90 door de projectontwikkelaar, van het fietspad met 
naastliggend trottoir aan de zuidzijde van de Van Foreestweg voor de huisnummering 2-dd 
t/m 6-b, is er sprake van stevige overlast. 

In het geval van het fietspad is er sprake van diverse verzakkingen waardoor de afvoer door 
de kolken niet goed verloopt en er na een regenbui op diverse plaatsen plassen water blijven 
staan. Maar ook door verzakkingen steken er al jarenlang rioolputdeksels te hoog boven het 
fietspad uit waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Zoals lekke banden, struikelen, vallen 
met de fiets enz. enz. 

Daarnaast is er bij een stevige bui regen vaak sprake van het overstromen van de riolering. 
Putdeksels komen daarbij regelmatig omhoog waardoor er ook gevaarlijke situaties ontstaan 
naast de enorme stank en vervuiling van poep uit het riool op straat. Nog erger is het voor 
diverse bewoners als het riool terugloop en opborrelt in onze woonhuizen door het sanitair. 
Ook deze situatie is al kort ná de aanleg van het riool ontstaan en sleept zich al jaren voort. 
Onzes inziens voldoet het riool ter plaatse niet aan de eisen die men ervan zou mogen 
verwachten 

Verder is er regelmatig sprake van verkeersoverlast door verkeer wat het fietspad gebruikt 
als snelle bypass als er sprake is van vertraging op de reguliere doorgaande weg. Ons lijkt 
het logisch om het fietspad te duiden met het verkeerbord 'Fietspad' met onderbord 
'uitgezonderd bestemmingsverkeer'. 

U bent als Gemeente verantwoordelijk voor een veilige verkeerssituatie en voor een goed 
functionerend riool. Er is al sinds half jaren '90, door diverse bewoners melding gedaan van 
deze situatie. Er is regelmatig contact geweest maar wij hebben zo langzamerhand het 
gevoel met een kluitje het riet in gestuurd te worden. 

Ik verzoek u om ons binnen 14 te laten weten of u erkent dat u aansprakelijk bent en wat u 
op korte termijn gaat doen om deze al jarenlang voortslepende zaak op te lossen. Ook 
verzoeken ik wij u met klem om de gevaarlijke verkeerssituatie aan te pakken. 

Met vriendelijke groet, 

Bewoners Van Foreestweg 2-dd t/m -b 
Namen/ Handtekeningen /> 



Van: 
Bewoners 
Van Foreestweg 2-dd t/m 6-8 
1787 BLJulianadorp aan Zee (Gemeente Den Helder) 

Aan: 
Team openbare ruimte: t.a.v. dhr. B. Kranenburg; Team openbare Orde, Veiligheid en 
verkeer: dhr. G. Kok; Wethouder Julianadorp; dhr. K. Visser. 

Verkeerstorenweg 3 
1 786PN Den Helder 

Julianadorp aan Zee 2 3 juni 2021 
Betreft: slechte staat riolering en fietspad. 

Geachte Dames/ Heren, 

Sinds de aanleg, begin jaren '90 door de projectontwikkelaar, van het fietspad met 
naastliggend trottoir aan de zuidzijde van de Van Foreestweg voor de huisnummering 2-dd 
t/m 6-b, is er sprake van stevige overlast. 

In het geval van het fietspad is er sprake van diverse verzakkingen waardoor de afvoer door 
de kolken niet goed verloopt en er na een regenbui op diverse plaatsen plassen water blijven 
staan. Maar ook door verzakkingen steken er al jarenlang rioolputdeksels te hoog boven het 
fietspad uit waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Zoals lekke banden, struikelen, vallen 
met de fiets enz. enz. 

Daarnaast is er bij een stevige bui regen vaak sprake van het overstromen van de riolering. 
Putdeksels komen daarbij regelmatig omhoog waardoor er ook gevaarlijke situaties ontstaan 
naast de enorme stank en vervuiling van poep uit het riool op straat. Nog erger is het voor 
diverse bewoners als het riool terugloop en opborrelt in onze woonhuizen door het sanitair. 
Ook deze situatie is al kort ná de aanleg van het riool ontstaan en sleept zich al jaren voort. 
Onzes inziens voldoet het riool ter plaatse niet aan de eisen die men ervan zou mogen 
verwachten 

Verder is er regelmatig sprake van verkeersoverlast door verkeer wat het fietspad gebruikt 
als snelle bypass als er sprake is van vertraging op de reguliere doorgaande weg. Ons lijkt 
het logisch om het fietspad te duiden met het verkeerbord 'Fietspad' met onderbord 
'uitgezonderd bestemmingsverkeer'. 

U bent als Gemeente verantwoordelijk voor een veilige verkeerssituatie en voor een goed 
functionerend riool. Er is al sinds half jaren '90, door diverse bewoners melding gedaan van 
deze situatie. Er is regelmatig contact geweest maar wij hebben zo langzamerhand het 
gevoel met een kluitje het riet in gestuurd te worden. 

Ik verzoek u om ons binnen 14 te laten weten of u erkent dat u aansprakelijk bent en wat u 
op korte termijn gaat doen om deze al jarenlang voortslepende zaak op te lossen. Ook 
verzoeken ik wij u met klem om de gevaarlijke verkeerssituatie aan te pakken. 

Met vriendelijke groet, 

Bewoners Van Foreestweg 2-dd t/m 6-b 
Namen/ Handtekeningen 



Van: �,....,.-,. {f\e�) 
Bewoners 
Van Foreestweg 2-dd t/m 6-B 
l 787 BL Julianadorp aan Zee (Gemeente Den Helder)

Aan: 
Team openbare ruimte: t.a.v. dhr. B. Kranenburg; Team openbare Orde, Veiligheid en 
verkeer: dhr. G. Kok; Wethouder Julianadorp; dhr. K. Visser. 

Verkeerstorenweg 3 
1 786PN Den Helder 

Julianadorp aan Zee 2 3 juni 2021 
Betreft: slechte staat riolering en fietspad. 

Geachte Dames/ Heren, 

Sinds de aanleg, begin jaren '90 door de projectontwikkelaar, van het fietspad met 
naastliggend trottoir aan de zuidzijde van de Van Foreestweg voor de huisnummering 2-dd 
t/m 6-b, is er sprake van stevige overlast. 

In het geval van het fietspad is er sprake van diverse verzakkingen waardoor de afvoer door 
de kolken niet goed verloopt en er na een regenbui op diverse plaatsen plassen water blijven 
staan. Maar ook door verzakkingen steken er al jarenlang rioolputdeksels te hoog boven het 
fietspad uit waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Zoals lekke banden, struikelen, vallen. 
met de fiets enz. enz. 

Daarnaast is er bij een stevige bu· regen vaak sprak-.e van het 0verstromer1 van�de riolering. 
Putdeksels komen daarbij regelmatig omhoog waardoor er ook gevaarlijke situaties ontstaan 
naast de enorme stank en vervuiling van poep uit het riool op straat. Nog erger is het voor 
diverse bewoners als het riool terugloop en opborrelt in onze woonhuizen door het sanitair. 
Ook deze situatie is al kort ná de aanleg van het riool ontstaan en sleept zich al jaren voort. 
Onzes inziens voldoet het riool ter plaatse niet aan de eisen die men ervan zou mogen 
verwachten 

Verder is er regelmatig sprake van verkeersoverlast door verkeer wat het fietspad gebruikt 
als snelle bypass als er sprake is van vertraging op de reguliere doorgaande weg. Ons lijkt 
het logisch om het fietspad te duiden met het verkeerbord 'Fietspad' met onderbord 
'uitgezonderd bestemmingsverkeer'. 

U bent als Gemeente verantwoordelijk voor een veilige verkeerssituatie en voor een goed 
functionerend riool. Er is al sinds half jaren '90, door diverse bewoners melding gedaan van 
deze situatie. Er is regelmatig contact geweest maar wij hebben zo langzamerhand het 
gevoel met een kluitje het riet in gestuurd te worden. 

Ik verzoek u om ons binnen 14 te laten weten of u erkent dat u aansprakelijk bent en wat u 
op korte termijn gaat doen om deze al jarenlang voortslepende zaak op te lossen. Ook 
verzoeken ik wij u met klem om de gevaarlijke verkeerssituatie aan te pakken. 

Met vriendelijke groet, 

Bewoners Van Foreestweg 2-dd t/m 6-b 
Namen/ Handtekeningen 



Van: 

Bewoners 
Van Foreestweg 2-dd t/m 6-B 
1787 BLJulianadorp aan Zee (Gemeente Den Helder) 

Aan: 
Team openbare ruimte: t.a.v. dhr. B. Kranenburg; Team openbare Orde, Veiligheid en 
verkeer: dhr. G. Kok; Wethouder Julianadorp; dhr. K. Visser. 

Verkeerstorenweg 3 
1 786PN Den Helder 

Julianadorp aan Zee 23 juni 2021 
Betreft: slechte staat riolering en fietspad. 

Geachte Dames/ Heren, 

Sinds de aanleg, begin jaren '90 door de projectontwikkelaar, van het fietspad met 
naastliggend trottoir aan de zuidzijde van de Van Foreestweg voor de huisnummering 2-dd 
t/m 6-b, is er sprake van stevige overlast. 

In het geval van het fietspad is er sprake van diverse verzakkingen waardoor de afvoer door 
de kolken niet goed verloopt en er na een regenbui op diverse plaatsen plassen water blijven 
staan. Maar ook door verzakkingen steken er al jarenlang rioolputdeksels te hoog boven het 
fietspad uit waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Zoals lekke banden, struikelen, vallen 
met de fiets enz. enz. 

Daarnaast is er bij een stevi9e bU-i re-gen vaak sprake van het overstromen van de rtolering. 
Putdeksels komen daarbij regelmatig omhoog waardoor er ook gevaarlijke situaties ontstaan 
naast de enorme stank en vervuiling van poep uit het riool op straat. Nog erger is het voor 
diverse bewoners als het riool terugloop en opborrelt in onze woonhuizen door het sanitair. 
Ook deze situatie is al kort ná de aanleg van het riool ontstaan en sleept zich al jaren voort. 
Onzes inziens voldoet het riool ter plaatse niet aan de eisen die men ervan zou mogen 
verwachten 

Verder is er regelmatig sprake van verkeersoverlast door verkeer wat het fietspad gebruikt 
als snelle bypass als er sprake is van vertraging op de reguliere doorgaande weg. Ons lijkt 
het logisch om het fietspad te duiden met het verkeerbord 'Fietspad' met onderbord 
'uitgezonderd bestemmingsverkeer'. 

-

U bent als Gemeente verantwoordelijk voor een veilige verkeerssituatie en voor een goed 
functionerend riool. Er is al sinds half jaren '90, door diverse bewoners melding gedaan van 
deze situatie. Er is regelmatig contact geweest maar wij hebben zo langzamerhand het 
gevoel met een kluitje het riet in gestuurd te worden. 

Ik verzoek u om ons binnen 14 te laten weten of u erkent dat u aansprakelijk bent en wat u 
op korte termijn gaat doen om deze al jarenlang voortslepende zaak op te lossen. Ook 
verzoeken ik wij u met klem om de gevaarlijke verkeerssituatie aan te pakken. 

Met vriendelijke groet, 

Bewoners Van Foreestweg 2-dd t/m 6-b 
Namen/ Handtekeningen 

(v\1TEW 



Van: 
Bewoners 
Van Foreestweg 2-dd t/m 6-B 
1787 BLJulianadorp aan Zee (Gemeente Den Helder) 

Aan: 
Team openbare ruimte: t.a.v. dhr. B. Kranenburg; Team openbare Orde, Veiligheid en 
verkeer: dhr. G. Kok; Wethouder Julianadorp; dhr. K. Visser. 

Verkeerstorenweg 3 
1 786PN Den Helder 

Julianadorp aan Zee 23 juni 202 l 
Betreft: slechte staat riolering en fietspad. 

Geachte Dames/ Heren, 

Sinds de aanleg, begin jaren '90 door de projectontwikkelaar, van het fietspad met 
naastliggend trottoir aan de zuidzijde van de Van Foreestweg voor de huisnummering 2-dd 
t/m 6-b, is er sprake van stevige overlast. 

In het geval van het fietspad is er sprake van diverse verzakkingen waardoor de afvoer door 
de kolken niet goed verloopt en er na een regenbui op diverse plaatsen plassen water blijven 
staan. Maar ook door verzakkingen steken er al jarenlang rioolputdeksels te hoog boven het 
fietspad uit waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Zoals lekke banden, struikelen, vallen 
met de fiets enz. enz. 

Daarnaast is er bij een stevige bui regen vaak sprake van het overstromen van de riolering. 
Putdeksels komen daarbij regelmatig omhoog waardoor er ook gevaarlijke situaties ontstaan 
naast de enorme stank en vervuiling van poep uit het riool op straat. Nog erger is het voor 
diverse bewoners als het riool terugloop en opborrelt in onze woonhuizen door het sanitair. 
Ook deze situatie is al kort ná de aanleg van het riool ontstaan en sleept zich al jaren voort. 
Onzes inziens voldoet het riool ter plaatse niet aan de eisen die men ervan zou mogen 
verwachten 

Verder is er regelmatig sprake van verkeersoverlast door verkeer wat het fietspad gebruikt 
als snelle bypass als er sprake is van vertraging op de reguliere doorgaande weg. Ons lijkt 
het logisch om het fietspad te duiden met het verkeerbord 'Fietspad' met onderbord 
'uitgezonderd bestemmingsverkeer'. 

U bent als Gemeente verantwoordelijk voor een veilige verkeerssituatie en voor een goed 
functionerend riool. Er is al sinds half jaren '90, door diverse bewoners melding gedaan van 
deze situatie. Er is regelmatig contact geweest maar wij hebben zo langzamerhand het 
gevoel met een kluitje het riet in gestuurd te worden. 

Ik verzoek u om ons binnen 14 te laten weten of u erkent dat u aansprakelijk bent en wat u 
op korte termijn gaat doen om deze al jarenlang voortslepende zaak op te lossen. Ook 
verzoeken ik wij u met klem om de gevaarlijke verkeerssituatie aan te pakken. 

Met vriendelijke groet, 



Bijlage. Toelichting Bewoners perceel Van Foreestweg 2-C 

LS 

In de afgelopen 25 jaar hebben we de watersituatie voor/in ons huis zien verslechteren. 

Telkens bij een flinke regenbui was het weer spannend om te zien of het toilet dit keer zou 
overstromen. 

Na zo'n bui was het ook spannend of de wc na het doortrekken zou overlopen, want nog 

geruime tijd na zo'n bui bleef er een slechte situatie bestaan, waarbij ook de doucheafvoer z'n 

werk niet goed kon doen. Voor ons is het nu de vraag op welk moment onze woning als 

overstort voor het riool gaat functioneren. 

Het weer/klimaat wordt extremer en het wordt tijd dat deze situatie verbeterd wordt. Ik heb 

enkele malen melding gemaakt van wat kleinere zaken zoals een uit het wegdek stekende put 

en een 'dichtgroeiende' goot. Deze zaken werden voortvarend opgepakt en afgehandeld door 

'de gemeente'. Waarvoor nog onze dank. 

Ik begrijp, dat wat er nu gevraagd wordt een grotere investering vergt, maar in verband met de 

klimaatverandering wordt die in de komende tijd van ons allemaal gevraagd . Het zou mooi zijn 

te zien dat de gemeente ook zijn/haar deel daarin bijdraagt. Het fietspad (onze toegangsweg) is 

echt aan groot onderhoud toe. De kolken steken er ver bovenuit zodat er eerst veel water op 

het pad moet staan voordat die hun werk kunnen doen. Sommige grotere putten in het midden 

van het pad steken er ook bovenuit en de riolering is niet in staat een flinke bui goed te 

verwerken en stort zich uit over het fietspad en naar wij vrezen binnenkort in onze woning. 

De Van Foreestweg is ooit benoemd als 'het parelsnoer'. Voor ons en de vele toeristen zijn het 

op het ogenblik geen pareltjes waar we overheen fietsen. De inhoud van het riool ziet er écht 

anders uit. 

We hopen dus van harte dat u de gevraagde werkzaamheden zult laten uitvoeren. 



Van: 
Bewoners 
Van Foreestweg 2-dd t/m 6-B 
1 787 BLJulianadorp aan Zee (Gemeente Den Helder) 

Aan: 
Team openbare ruimte: t.a.v. dhr. B. Kronenburg; Team openbare Orde, Veiligheid en 
verkeer: dhr. G. Kok; Wethouder Julianadorp; dhr. K. Visser. 

Verkeerstorenweg 3 
1 786PN Den Helder 

Julianadorp aan Zee 2 3 juni 2021 
Betreft: slechte staat riolering en fietspad. 

Geachte Dames/ Heren, 

Sinds de aanleg, begin jaren '90 door de projectontwikkelaar, van het fietspad met 
naastliggend trottoir aan de zuidzijde van de Van Foreestweg voor de huisnummering 2-dd 
t/m 6-b, is er sprake van stevige overlast. 

In het geval van het fietspad is er sprake van diverse verzakkingen waardoor de afvoer door 
de kolken niet goed verloopt en er na een regenbui op diverse plaatsen plassen water blijven 
staan. Maar ook door verzakkingen steken er al jarenlang rioolputdeksels te hoog boven het 
fietspad uit waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Zoals lekke banden, struikelen, vallen 
met de fiets enz. enz. 

Daarnaast is er bij een stevige bui regen vaak sprake van het overstromen van de riolering. 
Putdeksels komen daarbij regelmatig omhoog waardoor er ook gevaarlijke situaties ontstaan 
naast de enorme stank en vervuiling van poep uit het riool op straat. Nog erger is het voor 
diverse bewoners als het riool terugloop en opborrelt in onze woonhuizen door het sanitair. 
Ook deze situatie is al kort ná de aanleg van het riool ontstaan en sleept zich al jaren voort. 
Onzes inziens voldoet het riool ter plaatse niet aan de eisen die men ervan zou mogen 
verwachten 

Verder is er regelmatig sprake van verkeersoverlast door verkeer wat het fietspad gebruikt 
als snelle bypass als er sprake is van vertraging op de reguliere doorgaande weg. Ons lijkt 
het logisch om het fietspad te duiden met het verkeerbord 'Fietspad' met onderbord 
'uitgezonderd bestemmingsverkeer'. 

U bent als Gemeente verantwoordelijk voor een veilige verkeerssituatie en voor een goed 
functionerend riool. Er is al sinds half jaren '90, door diverse bewoners melding gedaan van 
deze situatie. Er is regelmatig contact geweest maar wij hebben zo langzamerhand het 
gevoel met een kluitje het riet in gestuurd te worden. 

Ik verzoek u om ons binnen 14 te laten weten of u erkent dat u aansprakelijk bent en wat u 
op korte termijn gaat doen om deze al jarenlang voortslepende zaak op te lossen. Ook 
verzoeken ik wij u met klem om de gevaarlijke verkeerssituatie aan te pakken. 

Met vriendelijke groet, 

Bewoners Van Foreestweg 2-dd t/m 6-b 
Namen/ Handtekeningen 



22-06-2021

Julianadorp aan Zee 

Onderwerp: Water/Riool overlast 

Geachte Gemeente, 

Wij zijn hier komen wonen december 2017. 
De eerste keer dat het ons overkwam dat je niet naar de toiletten kon omdat de potten tot de 
rand vol water stonden en dat de gootstenen vol liepen vanuit de riolering dachten wij nog dat 
dit incidenteel zou zijn gerelateerd aan een hevige regenbui 
Jongstleden is er opnieuw een hevige regen periode geweest en wederom hebben wij de 
zelfde problemen gehad en de vloeren moeten dweilen. 

Maar helaas is dit niet incidenteel en komt dit vaker voor ook als de regenbui minder hevig is, 
en dat is meerdere keren per jaar. Het loopt dan niet altijd over maar naar het toilet gaan dat 

kanje niet. 

Het zou fijn zijn als er actie wordt ondernomen, dat dit probleem zich niet meer voor doet. 

Wij wachten uw reactie af. 

-



Van: 
Bewoners 
Van Foreestweg 2-dd t/m 6-B 
1 787 BL Julianadorp aan Zee (Gemeente Den Helder) 

Aan: 
Team openbare ruimte: t.a.v. dhr. B. Kranenburg; Team openbare Orde, Veiligheid en 
verkeer: dhr. G. Kok; Wethouder Julianadorp; dhr. K. Visser. 

Verkeerstorenweg 3 
l 786PN Den Helder

Julianadorp aan Zee 2 3 juni 2021 
Betreft: slechte staat riolering en fietspad. 

Geachte Dames/ Heren, 

Sinds de aanleg, begin jaren '90 door de projectontwikkelaar, van het fietspad met 
naastliggend trottoir aan de zuidzijde van de Van Foreestweg voor de huisnummering 2-dd 
t/m 6-b, is er sprake van stevige overlast. 

In het geval van het fietspad is er sprake van diverse verzakkingen waardoor de afvoer door 
de kolken niet goed verloopt en er na een regenbui op diverse plaatsen plassen water blijven 
staan. Maar ook door verzakkingen steken er al jarenlang rioolputdeksels te hoog boven het 
fietspad uit waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Zoals lekke banden, struikelen, vallen 
met de fiets enz. enz. 

Daarnaast is er bij een stevige bui regen vaak sprake van het overstromen van de riolering. 
Putdeksels komen daarbij regelmatig omhoog waardoor er ook gevaarlijke situaties ontstaan 
naast de enorme stank en vervuiling van poep uit het riool op straat. Nog erger is het voor 
diverse bewoners als het riool terugloop en opborrelt in onze woonhuizen door het sanitair. 
Ook deze situatie is al kort ná de aanleg van het riool ontstaan en sleept zich al jaren voort. 
Onzes inziens voldoet het riool ter plaatse niet aan de eisen die men ervan zou mogen 
verwachten 

Verder is er regelmatig sprake van verkeersoverlast door verkeer wat het fietspad gebruikt 
als snelle bypass als er sprake is van vertraging op de reguliere doorgaande weg. Ons lijkt 
het logisch om het fietspad te duiden met het verkeerbord 'Fietspad' met onderbord 
'uitgezonderd bestemmingsverkeer'. 

U bent als Gemeente verantwoordelijk voor een veilige verkeerssituatie en voor een goed 
functionerend riool. Er is al sinds half jaren '90, door diverse bewoners melding gedaan van 
deze situatie. Er is regelmatig contact geweest maar wij hebben zo langzamerhand het 
gevoel met een kluitje het riet in gestuurd te worden. 

Ik verzoek u om ons binnen 14 te laten weten of u erkent dat u aansprakelijk bent en wat u 
op korte termijn gaat doen om deze al jarenlang voortslepende zaak op te lossen. Ook 
verzoeken ik wij u met klem om de gevaarlijke verkeerssituatie aan te pakken. 

Met vriendelijke groet, 

Bewoners Van Foreestweg 2-dd t/m 6-b 
Namen/ Handtekeningen 



23-06-2021

Geacht team openbare orde, 

Naar aanleiding van mijn klacht zk.nr. 2021028113 van 20-06-21 digitaal (DigiD)vind ik mij op een 

schandelijke manier behandeld daar de urgentie van de klacht totaal onderschat werd door iemand 

te sturen die totaal ongeschikt voor dit werk is voor wat hij kwam doen. Hij zag dat ik voor mijn deur 

de hoofdput had met twee kolken waarvan aan iedere zijde de straat verzakt is en dat alle 

uitwerpselen en wc-papier van de hele straat voor mijn deur lag! Heb de eerste keer het opgeruimd 

maar de tweede keer lag het er nog weliswaar ingedroogd maar goed zichtbaar daarbij vermeldend 

dat met ons meerdere mensen in de straat de wc met inhoud tot het randje kwam en we er 

geen van gebruik konden maken. Wasbakken liepen vol en ook de douches functioneerde niet! Nog 

vermeldend dat dit al jaren bij hevige regenbuien gebeurd (aangifte van ons is in 2007 gedaan met 

gevolg daarvan alleen buizenstelsel geleegd) 

Het enige wat de gezonden persoon zei dat hij wist van het probleem maar dat wij niet aan de beurt 

waren ook nadat hem 3x verteld had dat er een oplossing moest komen heb ik hem gevraagd te 

vertrekken want aan zulke mensen hebben wij niets aan! 

Nadat dat hij vertrokken was heb ik gebeld of ze de straat wilde reinigen want als het regende en er 

reed een auto voorbij dan zat de stront op onze ramen een schande voor de gemeente 

Julianadorp/Den Helder. 

CONCLUSIE: Toen het riool aangelegd werd rond 1990 stonden er misschien 10 huizen nu staan er 

22. 

Volgens mij is die te klein want toen de put dinsdag jl. openstond zag ik dat de diameters van de 

pijpen die het riool met elkaar verbinden niet van deze tijd zijn met de toenemende regenval! 

Toen ik de andere ambtenaar aan de telefoon erop wees dat 

ze wel in de toekomst rekening moeten houden met extremer weer deelde hij niet mijn mening. 

Maar ik vind het wel van groot belang om daar eens over na te denken en dit goed aan te pakken en 

het niet op zijn beloop te laten de straat is op vele plekken verzakt wat ook niet veilig is! 

ADVIES LEG EEN DEGELIJKE RIOLERING MET EEN STRAAT ZONDER KUILEN AAN EN STOP ERMEE 

STEEDS MAAR HET VOORUIT TE SCHUIVEN. 

Willen dit in alle redelijkheid oplossen! Het hoeft toch niet zo te zijn dat er allerlei middelen gebruikt 

moeten worden om de situatie weer zoals het zijn moet voor elkaar te krijgen! Met vr. groet, 

R. Kraak
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