
Ingediend namens de fractie van Harlinger Belang 
Raadslid J. Jellema 
 
 

 

 
Soort vraag      x    Schriftelijke vraag aan college 

0    Vraag voor het vragenhalfuurtje  
0  Interne vraag voor de griffie  

 s.v.p. één hokje  aankruisen 

 
Gewenste  vorm van beantwoording   x    Schriftelijk  

0    Mondeling tijdens de commissie… 
0    Per mail *  
      s.v.p. één hokje  aankruisen 

De vraag is Openbaar / Niet openbaar   
  

 
Onderwerp: Verkeersdruppel Zeeweg 
  
In 2010 is de Havenweg (en Zeeweg) opnieuw ingericht.  
Hierbij is tussen de kruisingen met de Caspar di Robblesstraat en de Westerzeedijk een zogenaamde 
‘verkeersdruppel’ geplaatst. Doel van deze wegversmalling is om hier de verkeerssnelheid te beperken.  
 
Ons bereiken klachten over overlast als gevolg van deze verkeersdruppel.  
Tijdens de wijkschouw aan het Havenkwartier kwam de situatie eveneens ter sprake. 
 

1. Waarom is de verkeersdruppel juist op deze locatie geplaatst?  
En in welke mate draagt deze bij aan de verkeersveiligheid op de Zeeweg en Havenweg? 
De verkeersdruppel volgt namelijk op slechts enkele meters na de kruising met de 
Westerzeedijk. De snelheid van het verkeer is door deze kruising al gering (mede door de 
flauwe bocht en het hoogteverschil in bestrating). 
  

Dikwijls zorgt deze verkeersdruppel voor opstoppingen tussen de kruisingen met de Caspar di 
Robblesstraat en de Westerzeedijk. Deze opstoppingen ontstaan met name bij of nadat de 
spoorwegovergang is gesloten en/of bij het passeren van bus- en vrachtverkeer. 
 

2. In hoeverre is dit verkeerskundig de meest wenselijke situatie? 
Is het, gelet op de verkeersdoorstroming, niet wenselijker om de verkeersdruppel te verplaatsen 
of bij gebrek aan functie, geheel te laten vervallen? 

 
In 2015 is het appartementencomplex De Helling gerealiseerd. Bewoners worden geconfronteerd met 
opstoppingen op de Zeeweg en de hiermee gepaard gaande overlast. In de zomermaanden, wanneer 
de ramen meer geopend zijn en de balkons in gebruik zijn, leidt dit tot geluid- en stankoverlast.  
 

3. Mede gelet op ervaringen van de bewoners, is het college bereid om de verkeersdruppel te 
verplaatsen naar de Havenweg of bij gebrek aan functie, geheel te laten vervallen? 

 

(niet invullen, dit wordt intern geregeld) 
Afdoening door: 
Datum ingeboekt: 
Uiterste afdoening datum: 
Corsanummer:  

 
* Schriftelijke vragen worden in principe ook schriftelijk (per brief) beantwoord  


