Agenda-initiatief aanpak spitsdrukte Dorpsstraat Assendelft.

Aanleiding
Op 10 oktober 2018 heeft de Gemeenteraad een Motiemarkt georganiseerd. Op deze markt
hebben inwoners en instellingen van Zaanstad hun ideeën gepresenteerd aan de
raadsleden. Fracties van de Gemeenteraad hebben een aantal moties “omarmd” en dit
agenda -initiatief vloeit voort uit het idee van de bewoners van Assendelft om de Dorpstraat
te ontlasten van gevaarlijk en milieuonvriendelijk spitsverkeer.

Huidige Situatie
Als gevolg van de bouw van de wijk Saendelft is het verkeer op de Dorpsstraat in Assendelft
enorm toegenomen. Met name het werk-woonverkeer naar en van het westen (Heemskerk)
zoekt haar weg via de Dorpsstraat naar het kruispunt met de Communicatieweg. Fietsers,
waaronder, schoolgaande kinderen, banen zich een weg tussen en vòòr de auto’s die voor
de verkeerslichten op dit kruispunt staan om af te slaan.
De bewoners vinden dit een onwenselijke situatie die drastische maatregelen vereist en wij
zijn het hier mee eens.
Huidige situatie:

Spitsdrukte Dorpsstraat:
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Voorgestelde oplossingen door bewoners
De bewoners van Assendelft hebben op de
motiemarkt het idee gepresenteerd om dit
probleem op te lossen. Hierbij hebben zij drie
alternatieven geopperd.

1) Nieuwe weg parallel aan De Kaaik.
2) Nieuwe weg vanaf de Zuiderweg
3) Oude Noorderweg geschikt maken

Zowel de bewoners als wij vinden alternatief 1, een nieuwe weg parallel aan het watertje De
Kaaik de beste oplossing van de drie opties. Het woon-werkverkeer uit Saendelft dat naar
het westen wil zal met de aanleg van deze ontsluitingsweg de Dorpsstraat niet meer
gebruiken.

Geplande afslag bij doortrekking A8

Deze ontsluiting past naadloos op de
afslag van de A8 als die aangelegd
gaat worden. (zie impressie hiernaast)
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Voorgesteld Alternatief van VVD, D66, CDA, PVV, CU en DENK
Het idee van de dorpsbewoners hebben ons geïnspireerd om het volgende alternatief voor te
stellen:
Realiseer op de geplande plaats van de doortrekking van de A8 naar de A9 de weg onder
de Dorpsstraat door tot aan de geplande afslag bij sportpark De Omzoom. Dit heeft de
volgende voordelen:
•
•
•
•
•
•

Alternatief 1 van de bewoners kan gerealiseerd worden;
De veiligheid op de Dorpsstraat wordt sterk verbeterd;
De tunnel onder de Dorpsstraat kan gerealiseerd worden;
Dit wordt versterkt door het feit dat de bestaande gevaarlijke rotonde
Noorderveenweg-Dorpsstraat minder gebruikt gaat worden;
Fiets en autoverkeer wordt van elkaar gescheiden;
Geen of weinig kapitaalverlies indien er een definitief besluit valt over de doortrekking
van de A8 naar de A9.
Impressie voorstel:
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Financiering
Om de aanleg van deze weg te financieren stellen wij voor om de mogelijkheden te
onderzoeken. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan:
•

•
•

Geplande woningbouw op de locatie Noorderveenweg versneld realiseren zodat
opbrengsten uit grondverkoop kunnen worden aangewend voor de bouw van de weg.
Hiervoor zullen afspraken met de Rijksoverheid moeten worden gemaakt.
Inzet van het transformatiefonds waarbij gemeentelijke belastingen uit deze
woningbouw terugvloeien in de gemeentekas.
Inzet van deel van het gereserveerde geld voor de bijdrage A8-A9.
Impressie met woningbouw:

Graag horen wij van andere fracties en de portefeuillehouder(s) :
•
•
•
•

Wat vindt u van deze voorgestelde oplossing om de Dorpsstraat te ontlasten van het
drukke spitsverkeer ?
Heeft u alternatieve ideeën over een oplossing?
Heeft u ideeën over de financiering van dit project?
Wat wilt u er verder nog over kwijt?

Namens de fracties van:
VVD : Tjeerd Rienstra
D66 : Jan de Vries
CDA: Marc Wit
PVV: Peter van Haasen
CU: André Schipper
DENK: Sebnem Pancar

4

