Van: de Beleidsadviseur Vergunningen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 14:37
Aan: een bewoner van de Wheredijk
Onderwerp: Parkeren in tuin Goedemiddag,
Naar aanleiding van uw vraag heb ik de laatste stand van zaken voor u achterhaald.
Met het verzwaren van de dijk zijn er aanpassingen gemaakt aan de verkeersinrichting van de
Wheredijk. Het (brom)fietspad is verbreed en er is een voetpad gerealiseerd. De status van het
(brom)fietspad verandert niet. Echter wordt het pad fysiek afgesloten met drie afzinkbare palen op de
toegangswegen naar de Wheredijk.
Het fysiek afsluiten van het pad is noodzakelijk om drie redenen:
1. Verkeersveiligheid. Autoverkeer zorgt voor onveilige situaties op het drukke fietspad als zij
manoeuvreren en parkeren op de rijbaan. (Pakket)bezorgers en leveranciers hinderen fietsers en
haastig rijgedrag kan tot gevaarlijke situaties leiden.
2. Beheer & Onderhoud. Het gewicht en asdruk van voertuigen kan leiden tot schade aan de berm en
aan de dijk als wordt geparkeerd in de berm of als zware voertuigen over de dijk gaan. Het straatwerk
en het dijklichaam is hier niet op berekend.
3. Bescherming ondergrondse infra. Uitgangspunt van de samenwerking met de nutsbedrijven
(Stadsverwarming, Liander, PWN, Ziggo en KPN) is dat de nieuwe leidingen onder het
voet/bromfietspad kwamen te liggen, waarbij er geen verkeer op de dijk wordt toegestaan. De kabels
en leidingen moeten beschermd worden tegen het gewicht van zware voertuigen die eroverheen
rijden. Deze zitten relatief ondiep aan de oppervlakte omdat ze anders in aanraking komen met
grondwater.
Uitzonderingen voertuigverbod
In een aantal gevallen moet een voertuig ter plaatse kunnen komen en wordt een uitzondering
gemaakt op het voertuigverbod:
- Als een bewoner een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente heeft gekregen, kan de bewoner
toegang krijgen tot de dijk.
- Als een bewoner zware/grote goederen moet verplaatsen zoals een bank die gebracht moet worden
naar de woning, kan diegene tijdelijk toegang krijgen langs de paal. Zie voorwaarden onder het kopje
voorwaarden ontheffing.
- De hulpdiensten hebben zenders aan boord van de voertuigen die de paal automatisch laten zakken.
- Naast de bewoners krijgen de volgende stakeholders de mogelijkheid om op de dijk ter plaatse te
komen:
o Gemeente Purmerend
o Roeivereniging
o Veiligheidsregio
o Vervoerregio
o SVP stadsverwarming
Voor bewoners met een carport of gecreëerde parkeervoorziening zal dus geen uitzondering worden
gemaakt.
Alle bewoners krijgen een nieuwe ontheffing die voor bepaalde tijd (1 jaar) wordt afgegeven. Na een
jaar wordt opnieuw gekeken naar de situatie.

Het gaat in de basis om twee soorten ontheffingen voor de bewoners:
- Reguliere ontheffing.
De bewoner krijgt een RVV-ontheffing voor het (brom)fietspad. Deze wordt uitgegeven op adres. De
bewoner krijgt ook een toegangspas voor toegang langs de afzinkbare palen. Dit betekent niet dat de
bewoner altijd toegang heeft. De toegang is pas mogelijk zodra de bewoner grote/zware goederen te
vervoeren naar zijn woning of een andere gegronde reden heeft om met een voertuig ter plaatse te
komen. In dat geval kan de bewoner een melding maken bij HHNK om de toegangspas tijdelijk te
activeren. De melding wordt beoordeeld door de beheerder. De aanmeldprocedure voor de tijdelijke
toegang zal middels een brief worden toegelicht.
- Invalidenontheffing
De bewoner krijgt een RVV-ontheffing voor het (brom)fietspad. Deze wordt uitgegeven op
huisnummer. De bewoner krijgt ook een toegangspas voor toegang langs de afzinkbare palen. Indien
de bewoner een gehandicaptenparkeerkaart heeft wordt de pas geactiveerd en kan de bewoner altijd
gebruik maken van de pas om de paal te passeren.
Voorwaarden RVV-ontheffing
- De aanvrager is bewoner van de Wheredijk.
- De aanvrager heeft nog geen nieuwe RVV-ontheffing op zijn adres.
- De aslast van het voertuig is minder dan 5 ton (forse bestelbus).
- Laden en lossen op het (brom)fietspad toegestaan, parkeren niet.
Mocht u nog geen aanvraag voor een ontheffing hebben ingediend, dan kunt u dat via onderstaande
link indienen. Indien u in het bezit bent van een invalidenkaart ontvangen wij deze graag bij de
aanvraag.
https://www.hhnk.nl/form/aanvraagformulier-wegen/uw-gegevens-0
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

