
OVERZICHT REST- / VERBETERPUNTEN BOBELDIJK 
d.d. 30-01-2020 
 ter voorbereiding op overleg op d.d. 6-2-2020 met HHNK, gemeente, politie en comité Bobeldijk.

1. Slagterslaan
 Er is hoogte verschil met het fietspad. Dit zou netjes worden opgelost. Dit is nog niet het geval. 



2. Hoek Grootweg
Reflectoren staan aan de verkeerde kant. Aan de wegkant geeft dit ook weer een remmend effect. 



3. Komborden – Bobeldijk (richting Spierdijk)
 graag overal op dezelfde manier plaatsen. Dichter bij elkaar.

Zoals het voorbeeld hieronder. Hebben we ook eerder aangegeven. 

4.

Slagterslaan/klompemaekerspad
 gleuf gevaarlijk voor fietsers.





5. Brug – richting Hoorn
Over het spoor staat de belijning nog op de oude manier. 
Als automobilist rij je nu zo de rabatstrook op. 



6. Klompemaekerspad 
 kanten langs fietspad
Bocht loopt anders en is versmald. Hierdoor moet werkverkeer de bocht anders nemen, door de kant.
Dit levert gevaarlijke gladde situaties op voor fietsers. 



7. Slagterslaan 
Fietspad. Kant van het hek. De ‘goot’ ligt of te diep, dan wel niet goed aangesloten op het asfalt. 



7. Aansluitingen van woonerf naar fietspad of rabatstrook is op veel plekken onvoldoende / slordig 
Foto is één voorbeeld. Dit geldt voor meerdere woningen, zowel Slagterlaan als Bobeldijk.



8. Grootweg
Aansluiting met woonerf is op verschilde manieren uitgevoerd. 
Voorkeur heeft dit op dezelfde manier uit te voeren - gelijkheid



9. Bobeldijk _ongeveer 58 
Naast chicane is een gat oid. 



10. Slagterslaan / Bobeldijk
Druppel was op papier te groot. Is kleiner uitgevoerd. 
Is nu te klein om een goed effect te hebben en heeft een rare vorm gekregen. 



11. Bobeldijk net over het spoor, richting Hoorn
Regenwater loopt niet voldoende weg. Dit gedeelte zou klaar zijn?



12. Bobeldijk – Fase 1 
Chicanes maar één keer aangepast. 
 Hoe verloopt dit verder? 



Overige punten

13. Maatvoering chicanes  Rob en Marco hebben dit opgemeten. 

14. Weggelaten chicanes bij nr 100 

15. Straatverlichting wordt als zeer fel ervaren. Kan de verlichting worden gedimd? 

16. Niet alle straatverlichting werkt (de eerste twee vanaf Hoorn na de grootweg rechterkant vd weg)

17. Er is een gat gemaakt in het asfalt aan de overkant van de weg bij nr 71 Waarom is dit?

18. Afvoerkolk /put ontbreekt (nr 71). Zit wel een pijp met een dop maar de put is niet geplaatst.

19. Ter hoogte van nr 68 is de overgang van asfalt lagen (van 3 lagen naar 2 lagen). Dit veroorzaakt 
een flinke klap en trillingen voor de naast gelegen huizen. 

20. Walkanten moeten worden opgevuld. Erg verzakt  gevaarlijke situaties

21. De struiken in de chicanes. Dit zouden groenblijvende struiken zijn. Dit is nu niet zo. 

22. Hoek Slagterslaan  Wat wordt hiermee gedaan? Dit is nu zand/prut/aarde… 

23. Versmalling van de rabatstrook (ongeveer nr 90). Bewoners zouden persoonlijk op de hoogte 
gebracht maar dit is niet gebeurd. 

24. Ter hoogte van de nr 97 wordt nog steeds ingehaald.

25. Goot bij nr 90 loopt de afwatering niet goed weg   Het water spat tegen de ramen.

26. Nr. 70 en 68 hebben nog geregeld last van flikkerend licht. Dit is sinds de aanpassingen aan de 
weg. 

Vragen
27. Rabatstrook  Bewoners hebben gehoord dat de stratenmakers niet op de hoogte waren dat er 
verkeer over de heen zou gaan. Er zou nu daarom verkeerd zand zijn gebruikt…. Klopt dit? 

28. Wat is de uitslag van de snelheidsmetingen?

29. Wat is de status van de bekabeling? 

30.  Wat is de uitslag van de onderzoeken wat betreft de hechting van de lagen asfalt? 
En wat gaat hiermee gebeuren? 

31. Langs de walkanten en bij aantal woningen ligt nog puin, wordt dit nog 
nagelopen/opgeruimd? 



32. Wat is de planning met betrekking tot de aanleg van het glasvezelnetwerk?
Kan dit nu wel samen vallen met de werkzaamheden aan de Bobeldijk, gezien de weg weer 
open moet? 

32. Op welke termijn worden de werkzaamheden hervat? En hoe worden bewoners hierover 
geïnformeerd? 

33. Op welke termijn wordt de drempel (kant Hoorn) verwijderd?
En bij voorkeur uitgevoerd conform de voorbeeldfoto bij punt 3.


