
Van: Willyw47@gmail.com 

Verzonden: maandag 30 augustus 2021 20:36 

Aan: Info Bergen 

Onderwerp: Officiële klacht. 

 

Opvolgingsmarkering: Opvolgen 

Markeringsstatus: Gemarkeerd 

 

Geacht bestuur, gemeente Raad, Griffier  

 

Met verbazing heb ik moeten constateren dat een klus voor de tweede keer in een jaar tijd wordt 

uitgevoerd.  

Op de Landman net na de kruising met de Kerkedijk in Bergen moet de weg weer uit het verkeer worden 

genomen. Ik heb de gemeente ruim een jaar terug geattendeerd over een ernstige verzakking rond een 

inspectiedeksel op hierboven vermelde lokatie (rioolpijp) vm tengevolge van een lekkend riool. Daar zijn 

vervolgens werkzaamheden uitgevoerd. Werkzaamheden die mijn inziens veel te lang hebben geduurd, 

het verkeer op de Landman heeft daar weken hinder van ondervonden. Werkzaamheden uitgevoerd 

door een bedrijf die de kennis, kundigheid en certificering niet heeft om dit soort werkzaamheden goed 

uit te kunnen voeren, mogelijk heeft dat de verzakking die er nu weer is tot gevolg? Zet bij dit soort 

werkzaamheden een gekwalificeerd GWW bedrijf in, Schot, Min, GP Groot zijn gerenommeerde GWW 

bedrijven.  

Twee jaar terug is de Lijtweg gedeeltelijk gereconstrueerd. Nieuw asfalt, drempels, die meer een 

hindernis zijn, en een voetpad. Een jaar voordat de reconstructie is uitgevoerd werden er putten in het 

gras langs de Lijtweg aangebracht. Ik heb de opdrachtgever, een van uw ambtenaren, gevraagd naar de 

beweegreden daarvan, een smoes was zijn antwoord. Jammer voor hem ik weet als civiel-ingenieur wel 

iets meer dan een put en een steen. Mijn opmerking aan uw medewerker was dat het dubbel werk is, 

immers van enige maatvoering van de te reconstrueren Lijtweg was toen nog niet alles bekend. Het 

gelijk was er 6 maanden later, de putten stonden op verkeerde plaatsen alle werk voor niets, geld over 

de balk. Zo ook op de Landman??? 

 

Politiek bedrijven is vooruit kijken, toch? Beheer is dat ook maar fout op fout stapelen kost 

gemeenschap geld en u als bestuur moet dat niet willen. 

De 2 verkeersobstakel (drempels) op de Lijtweg als ook de 2 op de Nesdijk, het gedeelte 

Lijtweg/Meerweg, zijn vreselijk, ze zijn te hoog, ze hebben een verkeerde kromming omdat er een 

aantal rijen stenen zijn tusse  gelegd. Auto’s klappe  et regel aat op het wegdek.  
In de zomer gebruikt de ambulance richting Bergen aan Zee gebruik van de Nesdijk. De ambulance moet 

stil staan alvorens over de drempel te kunnen rijden, seconden kunnen een mensen leven redden.  

 

Noot: bij de inspraak van de Lijtweg heb ik voorbeelden van drempels die in Alkmaar liggen als 

voorbeeld aangegeven. Jammer dat mijn inbreng genegeerd is.  

De Oude Bergerweg is gereconstrueerd aan die inspraak heb ik deel genomen. Daar is kwaliteit 

geleverd.  

 

Waarom wordt er hier en daar knoeiwerk geleverd, het kan goed (Oude Bergerweg). In de andere BUCH 

gemeente is meer uniformiteit.  

 

Ik hoor graag wat u hier aan doet. 

 



Mvrgr  

Will Wokke  

 

Verstuurd vanaf mijn iPad 


