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Uitnodiging online bijeenkomst Czaar Peterstraat

Beste bewoner,
In onze brief van 2 december 2020 informeerden wij u over het onderzoek naar de inrichting en
verkeerssituatie van de Czaar Peterstraat. In die brief lieten wij weten hierover een bijeenkomst te
organiseren.
De online bijeenkomst vindt plaats op woensdag 3 februari 2021 van 19:30 – 21:30 uur
U kunt zich aanmelden via czaarpeterstraat@zaanstad.nl. U ontvangt van ons een link en codes
waarmee u kunt deelnemen aan de ZOOM-sessie.
Het programma bestaat uit drie onderdelen
1. Toelichting op de huidige inrichting van de Czaar Peterstraat
We hebben in 2020 opnieuw de inrichting van de Czaar Peterstraat en de ideeën uit de buurt
bekeken. Dit is gedaan met verkeerskundigen, beheerders, handhavers van de gemeente en met de
politie. In de brief van 2 december stond de uitkomst en een korte uitleg hiervan (in de bijlage vindt u
de brief van 2 december nogmaals). Deze uitkomst lichten we graag toe.
2. Onderzoek naar mogelijke maatregelen door een onafhankelijk bureau
U heeft heel duidelijk aangegeven overlast te ervaren van brommers/e-bikes. Een onafhankelijk
bureau, Goudappel Coffeng, gaat (samen met u) onderzoeken wat wel mogelijk is. Dit om overlast
van lawaai, snelheid, schade en fout gebruik (auto’s door het slingerende fietspad) te verminderen.
Tijdens de online bijeenkomst maken we een eerste inventarisatie van de ideeën voor deze
maatregelen. Wij horen dan graag hoe u betrokken wilt blijven hierbij, en maken we afspraken
hierover.
3. Evaluatie van het proces door een onafhankelijk bureau
Vanaf de start van de herinrichting in 2015 is er geregeld contact geweest tussen bewoners en de
gemeente. Dat is niet altijd even soepel verlopen. We willen graag een onafhankelijk bureau vragen
het proces te onderzoeken. Zij zullen door gesprekken met bewoners en medewerkers van de
gemeente onderzoeken wat er in dit proces is gebeurd. Daarnaast bekijken zij hoe verkeerde
verwachtingen zijn ontstaan. Zo kunnen wij hier als gemeente van leren. Wij bespreken graag met u
welk bureau we kiezen. Daarnaast willen we hun een duidelijke opdracht meegeven.
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Deelnemers online bijeenkomst
De gespreksleider van de avond is Debora Timmerman, van bureau Groener Gras. Vanuit de
gemeente zijn aanwezig:
- Aart Kat, projectleider herinrichting Russische Buurt
- Pia van Kleef, betrokken bij de Russische Buurt
- Sjoerd Tuinstra, verkeerskundige
- Jelger Gouw, teamleider Ingenieursbureau
- Tenslotte zijn er één of meerdere mensen van Goudappel Coffeng aanwezig.
Heeft u vooraf vragen of opmerkingen? Ik ontvang ze graag via czaarpeterstraat@zaanstad.nl of via
06-52647022.
Graag tot ziens op 3 februari.
Met vriendelijke groet,
B.a.

Willem Totté,
netwerker Openbare Ruimte
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Onderzoek naar inrichting en verkeerssituatie Czaar Peterstraat

Beste bewoner,
Het onderzoek naar de inrichting van de Czaar Peterstraat is klaar. In deze brief leest u de resultaten.
Binnenkort krijgt u een uitnodiging voor een bijeenkomst om dit toe te lichten.
Meerdere inwoners in de Czaar Peterstraat zijn niet tevreden met de verkeerssituatie
Dat heeft u ons de afgelopen jaren op verschillende manieren laten weten:
- in een brief aan de gemeente van 14 juli 2020 waarin u verschillende vragen stelde;
- ook zijn er zogenaamde artikel 51-vragen door DZ aan de wethouder Openbare Ruimte
gesteld;
- en er verschenen artikelen in kranten.
Naar aanleiding hiervan hebben we opnieuw de inrichting van de Czaar Peterstraat onderzocht. Dit is
gedaan met verkeerskundigen, beheerders, handhavers en de politie. De uitkomsten zijn ook
besproken met en onderschreven door de wethouder Openbare Ruimte, Gerard Slegers.
Dit zijn de belangrijkste conclusies
1. De Czaar Peterstraat blijft op marktdagen de doorgaande fietsroute, de huidige inrichting blijft
zoals deze is.
2. A. Een onafhankelijk bureau gaat maatregelen tegen de overlast van brommers/e-bikes
onderzoeken;
B. We vragen de maaltijdbezorgdiensten om gevaarlijk en hinderlijk rijgedrag van hun koeriers
terug te dringen
3. De afgelopen jaren is er ontevredenheid ontstaan in het proces tussen bewoners van de
Czaar Peterstraat en de gemeente. Een onafhankelijk bureau gaat dit evalueren.
Toelichting punt 1: Czaar Peterstraat blijft ‘logische’ doorgangsroute op marktdagen
In principe is de hoofdroute tussen de Wilhelminabrug en de Korte Rozengracht x Rustenburg voor
langzaam verkeer via de Rozengracht. Op marktdagen (donderdag en zaterdag) is de Rozengracht
afgesloten. Dan is de Czaar Peterstraat de alternatieve route voor fietsers en snorfietsen. De logica
van de route komt door de ligging van de Czaar Peterstraat. Deze ligt in een vrijwel rechte lijn tussen
de Wilhelminabrug en het stationsgebied. Dat was tot 2016, vóór de herinrichting ook het geval. De
nieuwe inrichting in 2017 is daar zo veel mogelijk op afgestemd. Andere routes, Vinkenstraat of
Hogendijk, zijn geen alternatief voor de Rozengracht. Dit zijn geen logische keuzes op de route.
Daarom zal de Czaar Peterstraat de functie van alternatieve route houden voor de fietsers.

ONDERWERP

PAGINA

Verkeer Czaar Peterstraat

2/2

gemeente Zaanstad

Toelichting punt 2: Maatregelen tegen overlast onderzoeken
Net als voorheen maken ook scooters/bromfietsen gebruik van de Czaar Peterstraat, wat niet de
bedoeling meer is. Het blauwe bord met witte fiets sluit gebruik door bromfietsen/scooters uit. In
september hebben handhavers van gemeente Zaanstad een dagdeel bekeuringen uitgedeeld.
Toegezegd is dat dit met prikacties herhaald zal worden. Het plaatsen van hekken of andere
obstakels om bromfietsers te weren kan niet, omdat de straat doorgang moet blijven bieden voor
rolstoelen, kinderwagens en voor (bak)fietsers als de Rozengracht niet beschikbaar is.
U heeft echter wel heel duidelijk aangegeven overlast te ervaren door de brommers. Naast de
prikacties van handhaving, gaat een onafhankelijk bureau (samen met u) onderzoeken wat mogelijk is
om overlast te verminderen van lawaai, snelheid, schade en fout gebruik (auto’s door het slingerende
fietspad). Ook bespreken we dan de punten uit de brief van 14 juli. Daarnaast stuurt het college van
burgemeester en wethouders een brief aan maaltijdbezorgdiensten. Hierin wijst de gemeente op het
verbod voor scooters en bromfietsen. In de brief wordt aangedrongen op rustig en veilig rijgedrag en
om woonstraten niet te gebruiken als doorgaande route.
Toelichting punt 3: onderzoek proces bewoners-gemeente
Vanaf de start van de herinrichting in 2015 is er geregeld contact geweest tussen bewoners van de
straat en gemeente. Dat is niet altijd even soepel verlopen. We willen graag een onafhankelijk bureau
opdracht geven het proces te laten onderzoeken. Door gesprekken met zowel bewoners als met
medewerkers van de gemeente wordt onderzocht wat er in dit proces gebeurd is en waar de
mismatch in verwachtingen ontstaan is. Zodat we hier als gemeente van kunnen leren.
We nodigen u uit voor een online bijeenkomst
We vinden het belangrijk om een toelichting te geven op de bevindingen en conclusies van het
onderzoek. Graag bespreken we met u de vervolgstappen van onderzoek naar overlastvermindering,
en het proces tussen gemeente en inwoners.
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Dat moet online gezien de covid-19maatregelen. Door de kerstvakantie is de bijeenkomst helaas pas in januari. Omdat we nog bezig zijn
met het uitwerken van een goede online opzet hebben we nog geen definitieve datum kunnen prikken.
Daarom konden we deze brief nog niet gebruiken als uitnodiging. We wilden echter niet wachten met
het terugkoppelen van deze informatie.
Met vriendelijke groet,

A. Kat,
Projectleider Ingenieursbureau

