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In deze notitie zijn de ingediende opmerkingen gesorteerd naar onderwerp. Te zijner tijd wordt daarachter het antwoord van de gemeente Beverwijk gegeven.
In de laatste kolom staan de nummers van de indieners van de opmerking. Een lijst van namen / adressen en het daarbij behorende nummer is vanuit privacyoverwegingen niet openbaar.
De betreffende indiener van een reactie krijgt deze nota toegezonden, waarbij aangegeven is onder welk nummer de door hem of haar ingediende opmerking is
terug te vinden.

opmerking
Riolering; slechte huisaansluitingen.
In 1986 / 1987 brief gekregen dat riolering aangepakt zou worden. Tot op heden niets
gebeurd. Laatste jaren veel problemen met spontaan gaten in parkeervakken. ontstaan
door aansluiting hoofdriool / aansluiting huis. Tpv nr. 224/226, 238, 244 en 225, 227.
Auto’s weg gezakt in “sinkhole”. Dit is allemaal provisorisch gemaakt.
Dit was te voorkomen als 30 jaar geleden wel iets aan het riool gedaan was. Nu wordt
alles wéér 3 à 4 jaar uitgesteld.
Rioolwater tegen plafond in wc bij hevige neerslag. Stank in badkamer het sterkst.
Stoep verzakt, bij rioolaansluiting.
Scheuren in dorpel bij voordeur.
Mierenplaag.

Antwoord gemeente Beverwijk

Indiener
1

4

Problemen laatste jaren erger,
svp langskomen.
Dit probleem speelt bij meerdere woningen, nrs. 228 /tm 244.
Parkeerplaatsen bij regen grote plassen, tot stoeprand. Duurt zeer lang (dagen) voordat
het weg is, voor 228.
Reparatie in weg zakt weg (zeker 10 cm)
Probleem met huisaansluiting. Tijdelijke oplossing met afgezaagde regenpijp. Eerder
melding gemaakt. Oplossing ongewenst, wil niet wachten tot de straat een keer opgeknapt
wordt.
Plein met garageboxen ligt lager, water kan niet weg.
Voorstel voor Meldpunt: info@alkmaarseweg.nl of zoiets?

5

Rioolaansluiting 10 jaar geleden verkeerd aangesloten door pvc in gresbuis te schuiven.
Buiten de poort oppakken met verloop 160 naar 125 en aansluiten op riool. kosten bij
gemeente.

9

(Opmerking op tekening geschreven)
Diverse verzakkingen in het riool en straatwerk.
Alkmaarseweg 224, 226, 232, 238, 244, 225, 227

op
tekening

INT-18-42280 / Z-17-49706

Pagina 2

Rioollucht in de woning.

11

Optrekkend vocht door hoge gws, behang komt los van de muur, muffe lucht in huis,
watermeterstand in voortuin vaak niet te lezen door hoge gws.
Rioolaansluiting vorig jaar geklapt, water liep woning in.

8

Verkeer; snelheid / doorgaand verkeer.
Verkeersdrukte probleem oplossen. Voorstel: éénrichtingsverkeer vanaf Castricum tot aan
Spoorsingel / Schans.
V.a. Castricum kan via de Randweg, overige verkeer naar Beverhof of BreestraatMeerplein.

2

30 km-zone op gehele Alkmaarseweg. Klinkerbestrating, daardoor extra isolatie voor
geluidsoverlast op kosten van regering, drempels in de straat, busroute omleiden.

3

Verkeer: Met name ’s nachts wordt er veel te hard gereden.

6

Te hard rijden; meer drempels aanleggen / obstakels plaatsen. Hier moet wat aan gedaan
worden.

7

Meer snelheidscontrole.

9

Auto’s rijden veel te hard. Onveilige situaties / geluidsoverlast

12

Er wordt véél te hard gereden. Dit leert naast geluidsoverlast ook gevaar op.
Stoep verbreden, voortuin mogelijk maken omdat nu bij de deur uitstappen je goed moet
uitkijken dat je niet aangereden wordt door brommers / fietsers.

11

Bij zwaar verkeer trilt mijn huis. Luid / veel te snel verkeer, vooral ’s nachts.

10

Er wordt te hard gereden.
Alkmaarseweg 140 - 162

op
tekening
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Er wordt te hard gereden; flitspaal plaatsen. Alkmaarseweg tussen Schans en Wolff en
Dekenstraat.

op
tekening

Verkeersremmer maken op Alkmaarseweg ter hoogte van Heemskerkerweg
Bij bushalte Heemskerkerweg

op
tekening

Doortrekken 30 km-zone.
Weren vrachtverkeer.
Hoek Alkmaarseweg - Heemskerkerweg
Verkeer omdraaien en sluipverkeer/ vrachtwagens richting Heemskerk weren uit
Alkmaarseweg.
Schans (tussen Sionstraat en Hendrik Mandeweg).

op
tekening

Verkeer; parkeren.
Parkeren op Alkmaarseweg is te weinig parkeergelegenheid. Auto’s parkeren half op de
stoep

op
tekening

12

Ondergrondse container veel afval dumpingen.
Te weinig controle, werkt verloedering in de hand.

6

Smal trottoir, bij laden / lossen hele stoep bezet. Geen glasvezel.

10

Handhaven van het verbod vrachtverkeer. Alkmaarseweg, tussen Schouwenaarstraat en
Hilbersplein.

op
tekening

Stoep verbreden.
Alkmaarseweg, tussen Schouwenaarstraat en Büllerlaan (aan oneven zijde).

op
tekening

Appartementen zorgen voor parkeerdruk Alkmaarseweg 136 - 140

op
tekening

(Fout-)parkeren handhaven
Alkmaarseweg 18 – 24, 40, 139 (bij pizzeria),

op
tekening
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Langs Alkmaarseweg – Heemskerkerweg meer parkeerplaatsen realiseren.
Hoek Alkmaarseweg - Heemskerkerweg

Openbare ruimte. Inrichting en groen
Belijning van de parkeerplaatsen duidelijker.
Zebrapaden aanleggen voor veilig oversteken.
Belijning parkeervakken is slecht of ontbreekt. Alkmaarseweg 220 tot 264

op
tekening

7

Boombak plaatsen vanaf Meerplein.
Hoek Hilbersplein en Alkmaarseweg

op
tekening
op
tekening

Boombak plaatsen vanaf Meerplein.
Hoek Alkmaarseweg – Heemskerkerweg

op
tekening

Glasvezel gelegd; straatwerk slecht teruggelegd. Alkmaarseweg 217 t/m 241

op
tekening
op
tekening
op
tekening

Groenvak is over de datum. Hoek Alkmaarseweg en Schouwenaarstraat.
Fietsroute gaat over de stoep (fietsers gaan bij inrit stoep op en fietsen door naar poort).
Ter hoogte van Alkmaarseweg 202/204 naar poort bij Alkmaarseweg 198.
Parkeerverbod wordt genegeerd sinds rechtsafstrook Plesmanweg – Alkmaarseweg is
gerealiseerd.
Hoek Overboslaan naar Alkmaarseweg.

op
tekening

Prullenbak geeft overlast. Vaker legen.
Tussen Alkmaarseweg 18 en De Raep.

op
tekening

Meer bomen langs de Alkmaarseweg; let op wortels onder de stoep.

op
tekening
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