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Beste

Hierbij op jou verzoek een ingevulde DV-meter voor de toekomstige situatie, hoop je hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd.

Onderwerp: RE: Subsidieaanvraag Kleine Infrastructuur 2017. Project Herinrichting Kleibroek en rotonde
Torenstraat gemeente Castricum. Kenmerk PNH 918898
Urgentie: Hoog

Geachte

Wij hebben laatst telefonisch contact gehad met betrekking tot bovengenoemd project. Voor het toetsen van de
verkeersveiligheid, wil ik u voor de volledigheid nog verzoeken om de DV-meter voor de toekomstige situatie in te
vullen en per-e-mail terug te sturen.

Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

T

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

de BUCH werkt voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castrkum en Helloo

Verzonden: maandag 24 april 2017 12’
Aan:’

Met vriendelijke groet,

t



Bijlage 1: DV-meter in de nieuwe situatie

Door middel van de DV-Meter, ontwikkeld door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid (SWOV), kan de vernieuwde inrichting van de projectiocatie worden
beoordeeld op de inrichtingseisen conform Duurzaam Veilig.
Levert u onderstaande gegevens volledig aan, waarbij de in te vullen wegkenmerken gekozen
dienen te worden die gelden voor het grootste gedeelte van de van de projectiocatie. Bij
onvolledige beantwoording wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen. Op basis van de
informatie berekent de afdeling Verkeer en vervoer de score op de DV Meter.

Ten behoeve van vraag 30 van aanvraagformulier voor subsidie dient u de onderstaande
gegevens volledig aan te leveren.

1. Het type wegcategorie:
—Stroomweg
b. Gebiedsontsluitingsweg
e—Lrftoegangsweg

2. Het geldende snelheidslimiet:
- 50 km/u

3. Het aantal drempels/plateaus:
- 2 stuks verhoogde VOP’s (drempels)

4. Het soort wegverharding:
a. Asfalt (gesloten)
b—Klinker3 (open)

5. Aantal erfaansluitingen:
S erfaansluitingen

6. De aanwezigheid van parkeerplaatsen en of deze bij aanwezigheid links of rechts gelegen
zijn:

a. Geen parkeerplaatsen
Wel een Kiss and Ride plaats voor de school rechts gelegen

bv—Wel parkeerplaat3en (vakken) namelijk:
- Links gelegen
- Rechtsgelegen
- Aan beide kanten van de weg

c. Verboden te parkeren op de rijbaan

7. De obstakelvrije afstand (weergegeven in aantal meter):
a. De obstakelvrje afstand links is: 0,45 meter
b. De obstakelvrije afstand rechts is: 0,35 meter

8. De aanwezigheid van 0V-haltes op de rijbaan:
a. Ja
bv—Nee

9. De aanwezigheid van pechvoorzieningen langs de rijbaan:
e—]a, namelijk:
b. Nee



10. De aanwezigheid van voor bewegwijzering:
a. Ja

11. De aanwezigheid van rijrichtingscheiding:

—Nïet overrijbaar: geleiderail of cable-barriër.
e—Moeiljk nwprrihr rirhsil trottoirband of n

b. Nee

1 2. De aanwezigheid van kantmarkering:
a—Ja (rechts/linL3)

e—Doorgetrokken
e—Onderbroken

b. Nee

1 3. De aanwezigheid van paraltelvoorziening (mci. brom/fietspad):
a. Ja, fietspaden, (Bromfiets Op Rijbaan)

De lepenlaan kan gezien worden als een parallelweg
b—Nee

1 4. De aanwezigheid van fiets/bromvoorzieningen:
a. Ja, aan de linkerzijde van de weg: 3,00 meter breed
b. Ja aan de rechterzijde van de weg: 2,40 meter breed

1 5. De aanwezigheid van een geslotenverklaring:
a. Ja
h—Nee

Met betrekking tot kruispunten zijn er nog aanvullende gegevens die dienen te worden
aangeleverd:

1. Het soort wegtypen dat elkaar kruist:
a—5troomwege n
b. Gebiedsontsluitingswegen
c. Erftoegangswegen
&—Ander3 namelijk...

2. De voorrangsregeling die van toepassing is op het kruispunt:

b. Rotonde
c. Anders namelijk; uitritconstructies van erftoegangswegen

3. De aanwezigheid van een plateau:

b. Nee

4. De aanwezigheid van bewegwijzering:
a. Ja, namelijk op beide rotondes
b—Nee

5. Het aantal takken
Beide 3 aantal takken


