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Onderwerp: Verkeersveiligheid en integrale aanpak zebrapad en afrit parkeerdek Zeewijkpassage
Toelichting bij de vragen:

Velsen Lokaal is op verschillende manieren geconfronteerd met de onveilige situatie door een
nieuwe uitrit van het parkeerdek van de Zeewijkpassage, die aansluit op het bestaande zebrapad.
Door eigen constatering, directe berichten aan Velsen Lokaal, sociale media kanalen en
traditionele media. De ontstane situatie en de wijze waarop daar door de gemeente op gereageerd
en gehandeld is geeft aanleiding voor de volgende vragen.
Vraag 1

De gemeente Velsen zegt betrokken inwoners te waarderen.
a. Wat is dan de reden dat er niet of heel laat gereageerd wordt op berichten van bewoners,
via de geëigende kanalen van de eigen website van Velsen en e-mail, over de ontstane
onveilige situatie bij de afrit van het parkeerdek van de Zeewijkpassage?
b. Is het college het eens met Velsen Lokaal dat dit inwoners frustreert en kan leiden tot het in
de toekomst achterwege laten van meldingen?
c. Waarom reageert het college wel onmiddellijk als raadsleden via sociale media kanalen
aandacht voor deze problematiek vragen?
Antwoord vraag 1

a. Er is tijdens de vakantieperiode één melding binnen gekomen. Deze melding heeft door de
vakantieperiode niet het juiste proces doorlopen en is daardoor helaas blijven liggen. Na de
vakantieperiode is nog een melding per e-mail binnengekomen. Deze is direct opgepakt.
b. Wij zijn van mening dat het heel belangrijk is dat er adequaat op meldingen wordt
gereageerd. Wij betreuren dan ook dat de eerste melding zolang is blijven liggen.
c. In de tweede week van september zijn de meldingen opgepakt. Op dat moment hebben
ook raadsleden aandacht gevraagd voor deze problematiek.
Vraag 2

De ontwikkelaar van de Zeewijkpassage heeft voor zijn plannen vergunning aan moeten vragen en
verkrijgen. De huidige ontstane situatie moet eerder bekend zijn geweest bij de gemeente.
a. Hoe kan het zijn dat deze situatie niet voorzien is en er niet tijdig maatregelen getroffen zijn
om de veiligheid van de gebruikers van het zebrapad en de bezoekers van de
Zeewijkpassage te waarborgen?
b. Hoe vaak en wanneer heeft voor de aanvang van en tijdens de werkzaamheden overleg
plaats gevonden tussen de betrokken partijen als opdrachtgever, aannemer en gemeente?
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Antwoord vraag 2

a. Voorzien was dat het zebrapad zou moeten worden verlegd. De planning van de
ontwikkelende partij was echter onvoldoende duidelijk. Hierdoor heeft de gemeente niet
kunnen antiperen op de werkzaamheden.
b. Voorafgaand aan de werkzaamheden is er overleg geweest met de ontwikkelende partij en
dit heeft geleid tot een exploitatieovereenkomst. In deze overeenkomst was geen planning
opgenomen. Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden heeft er geen overleg plaats gevonden
en is de gemeente ook niet uitgenodigd voor voortgangsoverleggen.
Vraag 3

In de huidige situatie worden (tijdelijke) aanpassingen en voorzieningen als verkeersregelaars
getroffen.
a. Welke partij draagt de kosten van de verkeersregelaars?
Antwoord vraag 3

a. De kosten voor de verkeersregelaars worden in rekening gebracht bij de ontwikkelende
partij.
Vraag 4

De aanpassingen aan de weg worden door aannemer BAM in de 2e week van oktober uitgevoerd,
nadat in de 1e week van oktober de voorbereidingen hiervoor worden getroffen.
a. Wanneer is er voor deze aanpassingen opdracht gegeven?
b. Wie gaat de kosten voor de aanpassingen aan de wegindeling, noodzakelijk geworden door
aanpassingen van de Zeewijkpassage, dragen?
Antwoord vraag 4

a. In week 39 is opdracht gegeven voor de werkzaamheden.
b. De kosten voor de aanpassing worden vergoed door de ontwikkelaar. Een en ander is vast
gelegd in de overeenkomst die gesloten is tussen de gemeente en de ontwikkelaar.
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