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ONDERWERP Veilige bezorging van maaltijden

Geachte heer, mevrouw,
 

In maart van dit jaar heeft u een brief van mij ontvangen met daarin de oproep om uw bezorgers die 

met de (elektrische) brommer, scooter en fiets goed te instrueren met betrekking tot de 

verkeersveiligheid.  

 

De volgende oproep is gedaan: 

 Tegen uw bezorgers te zeggen dat ze gebruik moeten maken van de doorgaande wegen en 

routes. Dus  zo min mogelijk door (smalle)woonstraatjes en woonbuurten moeten rijden.  

 Tegen uw bezorgers te zeggen dat ze zich aan de verkeersregels moeten te houden. Ze zijn 

het visitekaartje van uw onderneming!; 

 Aan uw bezorgers te vragen om een (gekeurde) helm te gebruiken en deze op een juiste 

wijze te dragen; 

 Uw bezorgers op een bromfiets te zeggen om op de rijbaan te rijden; tenzij anders is 

aangegeven; 

 

Naast deze oproep is verzocht om voor de bezorging van maaltijden zoveel mogelijk te kiezen voor de 

(elektrische) fiets of (brom-) scooter. 

 

Ik constateer sinds maart zeker een verbetering in zowel het gedrag van uw bezorgers als in de keuze 

voor duurzame alternatieven. Graag wil ik u daarvoor bedanken! 

 

Helaas, constateren wij (politie en handhaving) nog steeds dat er bezorgers zijn die gebruik maken 

van straten waar het voor bromfietsen verboden is, zoals de Slinger (verbinding tussen 

Westerwatering en centrum Zaandam langs het station Zaandam), de Dam (tussen Damstraat en 

Wilhelminakade) en de Czaar Peterstraat. 

 

Dit gedrag leidt tot overlast voor bewoners en uw klanten. Tevens leidt het tot onveilige situaties 

daarom wil ik u er nogmaals op wijzen en u waarschuwen dat wij hier tegen gaan optreden. U riskeert 

een boete van (€95,-- + €9,00 administratiekosten) Indien andere zaken niet op orde zijn, zoals de 

verlichting of de banden riskeert u een zogenaamde wokmelding, zodat het voertuig pas na keuring 

weer de weg op mag. 
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Ik hoop dat deze waarschuwing niet voor u geldt en dat uw bezorger(s) zich aan de regels houden. 

 

Tenslotte ben ik altijd bereid om met u in gesprek te gaan om samen met u de overlast aan te pakken 

u kunt hiervoor contact opnemen met de heer De Vries. 

 

Hoogachtend, 

 

namens burgemeester en wethouders van Zaanstad, 

 

 
 

 

wethouder  

G.(Gerard) C.W.M.P. Slegers

 


