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VERZONDEN OPDATUM

I

Beantwoording raadsvragen N33ONDERWERP

Geachte heer Kol,

Naar aanleiding van uw schriftelijke vragen inzake de N33 doen wij u de volgende antwoorden toekomen:

I
i

ONS KENMERK

UW KENMERK

Harold Kol
Fractie Christenunie

2. De N33 is een provinciale weg. Heeft u contact met de provincie over de situatie?

De N33 valt onder het beheer van Rijkswaterstaat. Er is contact met Rijkswaterstaat over de situatie.

POSTADRES
Postbus 15
9900 AA Appingedam

Website

www.eemsdelta.nl

1. Welke inspanningen worden er geleverd om de verkeersveiligheid te waarborgen op de genoemde 

locatie?

De provisorische toegang tot de weg is geruimd. Dit is echter niet afdoende om de toegang tot de N33 volledig 

af te sluiten. Zowel vanuit de gemeente als Rijkswaterstaat worden omliggende objecten/vuil opgeruimd. Dit 

voorkomt dat losliggende objecten gebruikt kunnen worden om op de weg te plaatsen.

De locatie is bekend bij onze gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) en bij de 

wijkagenten.

Via social media en Spijk net worden burgers gevraagd alert te zijn bij de N33 en indien zij over relevante 

informatie beschikken dit aan te geven bij de politie.
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3. Heeft u overwogen om ter plekke een camera te plaatsen om de verkeersveiligheid te waarborgen?

Waarom wel/niet?
Door het plaatsen van een camera kan een bepaald gebied in de gaten gehouden worden. Echter, de lengte 
waarop de N33 toegankelijk is, is groter dan het bereik van een camera. Daarom is het plaatsen van een 
camera geen passend middel in deze situatie.

CONTACT
T 140596
E gemeente@eemsdelta.nl

BEZOEKADRES
Kijk op onze website voor 
adressen en openingstijden.
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2 t APR 2021
CONTACTPERSOON Jennifer Etoré 

CONTACTGEGEVENS I4O596
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loogachtend,

1

Aanvullend willen wij graag vermelden dat zowel politie, surveillance en jongerenwerkers extra aandacht 
schenken aan deze locatie evenals RWS.

Gerard Beuker 
burgemeester

Ronald Koch 
secretaris
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