
NR. VRAGEN / WENSEN ANTWOORD

1 Ik denk dat het plaatsen van een 15km bord en woonerf maken ook goed 

kan helpen icm drempels. De straat is hoe dan ook te smal en minder 

verkeer lost dat probleem niet op. Minder hard kunnen rijden wel. 

De gemeente Zaanstad wil een woonerf invoeren in de Ruyterstraat. De 

maximum toegestane snelheid is 15 km/u. Drempels gaan we niet aanbrengen 

vanwege het riscio op trillingen en schade aan woningen.

2 Het wijzigen van de rijrichting is een goed plan. Het wijzigen van 

parkeergelegenheid naar de zuidkant absoluut niet vanwege de volgende 

redenen: - De noordkant is zo ingericht met de lange stegen om op die 

manier bij de straat uit te komen. De zuidkant ligt direct aan de weg 

waardoor het onmogelijk zal worden om met fietsen of scooters de stegen 

uit te komen. Zeker voor enkele mensen met een motor die nog een een 

grotere draaihoek nodig hebben. - De indeling van de huizen en de daarbij 

horende opstap stoepen is aan de zuidkant ook anders. Zeker als de 

parkeergelegenheid zal veranderen zal het lastiger worden om te laden en 

lossen mede vanwege de andere indeling van stegen. - Rekening houdend 

met de huidige invalideplek aan de noordkant in de straat is het veiliger op 

die daar te houden en dus aan het huis zelf. Ook aan die kant zijn er bij 

huiseigenaren eigen elektriciteit voorzieningen geplaatst voor elektrische 

auto's. Anders komen er kabels over de straat te liggen wat de veiligheid 

voor fietsers en andere tweewielers weer in gevaar zal brengen. De 

parkeergelegenheid veranderen naar de zuidkant zal het onoverzichtelijke 

van uitparkeren ook niet verbeteren. Dit vanwege de smalheid van de 

straat. De verbetering zit al in het aanpassen van de rijrichting. Juist 

daardoor zal uitparkeren al enorm verbeteren. En het inrijden van de straat 

ook overzichtelijker maken aangezien de straat al zo is ingericht en vanaf 

de Breestraat inrijden in zijn algemeenheid meer overzicht biedt. De 

rijrichting was voorheen altijd al via de Breestraat en dat functioneerde 

goed en veilig met de huidige straatindeling. 

Het aanpassen van de rijrichting gaat samen met het verplaatsen van de 

parkeerplaatsen van de noord naar de zuidkant van de straat. Dit heeft te 

maken met het zicht op het voorbij rijdende verkeer. De meeste bewoners 

willen dit niet. Wij zien af van het omdraaien van de rijrichting.

3 Rij richting veranderen geen bezwaar. parkeren van noord naar zuid zijde 

is onzin !!!! gewoon laten zoals het nu is. OF gaan we ook gelijk de hele 

straat weer opnieuw inrichten . lantaarnpalen verplaatsen daar bepaalde 

hulpdiensten brandweer BV niet meer met hun materieel door de straat 

kunnen dan . het wegdek opnieuw bestraten en ophogen . ( en dan ook 

gelijk de steegjes mee nemen die in het algemeen nu al veelst telaag 

liggen . Door het laatste riool project . Nog beter terug zoals het voorheen 

was ( totdat iemand kronkel in zijn kop kreeg) en dacht dat de ruyterstraat 

te vergelijken was met machinisten straat . En dat was alleen inrijden voor 

bestemings verkeer (CQ vergunning houders) . en ook geen vracht verkeer 

.

Het aanpassen van de rijrichting gaat samen met het verplaatsen van de 

parkeerplaatsen van de noord naar de zuidkant van de straat. Dit heeft te 

maken met het zicht op het voorbij rijdende verkeer. Gezien dat de meeste 

bewoners dit niet willen zien wij af van het omdraaien van de rijrichting. Het 

invoeren van een alleen bestemmingsverkeer is niet handhaafbaar en viel 

daarom af als optie.

4 Alles zo laten zoals het is. Rijrichting en parkeergelegenheid veranderen 

zal het niet veiliger maken. Het is de smalste straat van Koog aan de Zaan 

en er zijn geen stoepen om over heen te lopen. Het beste is om er een 

woonerf of bestemmingsverkeer van te maken. En dit duidelijk aangeven. 

Zodat de maximum snelheid 15 km gaat worden.

De gemeente Zaanstad wil een woonerf invoeren in de Ruyterstraat. De 

maximum toegestane snelheid is 15 km/u. 

5 Omdraaien van de rijrichting zou prima zijn. Al is het alleen al omdat op de 

hoek ruyterstraat/breestraat altijd busjes staan. Dit veroorzaakt slecht 

uitzicht. Parkeren zou dan heel goed, zoals nu aan de Noorzijde kunnen. 

Het argument dat bij wegrijden van noordelijk gelegen parkeerzijde gevaar 

zou ontstaan door slecht zicht op tegemoetkomend verkeer valt m.i mee. 

Of het moet zijn dat dat tegemoetkomend verkeer te snel rijdend 

scooterverkeer zal zijn. Over het algemeen rijd je rustig weg nl...

Het aanpassen van de rijrichting gaat samen met het verplaatsen van de 

parkeerplaatsen van de noord naar de zuidkant van de straat. Dit heeft te 

maken met het zicht op het voorbij rijdende verkeer. De meeste bewoners 

willen dit niet. Daarom zien wij af van het omdraaien van de rijrichting.

6 Ik ben tegenstander van het omdraaien van de rijrichting. De 

achterliggende woonwijk is prima te bereiken via de Verzetstraat en 

Leliestraat, zoals ook in dit voorstel, daar is de Ruyterstraat niet voor nodig. 

Het Zuideinde is vanaf de Breestraat ook goed te bereiken via Julianastraat 

en Reëelenstraat, ook daar is De Ruyterstraat niet voor nodig. Ik wil graag 

terug naar de situatie Bestemmingsverkeer voor De Ruyterstraat, juist 

gezien de krapte die vanuit welke richting ook tot gevaarlijke situaties leidt. 

Alternatief is bestemming Woonerf, met drempel aan het begin van de 

straat. Extra punt : ik heb een oplaadpunt aan huis, aan de parkeerkant. 

Omdraaien zou betekenen dat mijn laadkabel over de weg komt te liggen. 

Tot slot: het argument van omzetting p-plekken ivm uitparkeren gaat niet 

op, aangezien fietsers en voetgangers nu al van beide kanten komen.

De gemeente Zaanstad wil een woonerf invoeren in de Ruyterstraat. De 

maxium toegestane snelheid is 15 km/u. Het invoeren van een alleen 

bestemmingsverkeer is niet handhaafbaar en viel daarom af als optie.

7 Bord woonerf en 15 km per uur, rijrichting niet veranderen. De gemeente Zaanstad wil een woonerf invoeren in de Ruyterstraat. De 

maximum toegestane snelheid is 15 km/u.

OVERZICHT VRAGEN EN ANTWOORDEN De Ruyterstraat



8 Ik vind het onzin dat men klaagt, zoveel verkeer gaat er niet extra door 

heen

Het zijn vnl de bewoners die door de straat rijden en omdat er geen 

parkeerplaats is de straat ook weer verlaten

Hooguit 10 auto's per dag vreemd verkeer waarvan de helft 

koeriersdiensten zijn die bezorgen in de straat.

Het probleem is dat er te hard wordt gereden en dat is niet alleen het 

vreemde verkeer

U moet er rekening  mee houden dat als u de rij richting omdraait ook de 

lantaarnpalen verplaatst moeten worden anders kan er helemaal geen auto 

door de straat

Voorheen was het een 15km straat 

Dus rijrichting omdraaien: nee 

maatregelen te snel rijden: ja

De gemeente Zaanstad wil een woonerf invoeren in de Ruyterstraat. De 

maximum toegestane snelheid is 15 km/u.

9 Het veranderen van de rijrichting op de de ruyterstraat  gaat de volgende 

problemen opleveren,

Door de auto’s aan de zuid zijde te plaatsen krijg je door de aanwezigheid 

van lantaarnpalen aan de noordzijde een smallere doorgang voor 

hulpverleningen voertuigen, tevens heeft een van de bewoners een 

invalide parkeerplaats voor de deur die zo gesitueerd is dat de rolstoel 

achter op de lift kan rijden. Door de parkeerplaatsen naar de zuidzijde te 

verplaatsen moet de bewoner of 2 parkeerplaatsen innemen of verder naar 

zijn auto moeten. Tevens als de rijrichting veranderd word kunt u er zeker 

van zijn dat er meerdere keren per dag verkeer de verkeerde rijrichting 

aanhouden omdat vooral de pakket service anders voor elke straat via de 

Leliestraat of de verzetstraat moet omrijden. Mijn inziens is het logischer 

om de julianastaat die breder is dan de ruiterstraat van rijrichting te 

veranderen en van de  de ruyterstraat alleen bestemmingsverkeer te 

maken.

Dit project richt zich nu alleen op de Ruyterstraat. Als we ook naar andere 

wegen kijken wordt dit een groot project, omdat je bij meerdere straten de 

rijrichting gaat veranderen. Dit heeft niet alleen invloed op die straten maar ook 

op de hele wijk. Het invoeren van alleen bestemmingsverkeer is niet 

handhaafbaar en viel daarom af als optie.

10 Suggesties: 

* Alle parallelstraten west-oost oriënteren voor uitrijdend verkeer (cfm 

reëelst./jul.str etc.).Was vroeger ook. 

* Hoge snelheden nu in de straat Verkeersdrempel(s)

* Vroeger waren er aan beide zijden van de staat een gesloten verklaring 

(met onderbordje alleen voor bewoners). Dit herstellen.

* Parkeren huidige kant handhaven

Dit project richt zich nu alleen op de Ruyterstraat. Als we ook naar andere 

wegen kijken wordt dit een groot project, omdat je bij meerdere straten de 

rijrichting gaat veranderen. Dit heeft niet alleen invloed op die straten maar ook 

op de hele wijk. Het invoeren van een alleen bestemmingsverkeer is niet 

handhaafbaar en viel daarom af als optie.  Drempels gaan we niet aanbrengen 

vanwege het riscio op trillingen en schade aan woningen.

11 We zijn grote voorstander voor het veranderen van de rijrichting als dit de 

drukte in de straat vermindert. Op dit moment wordt de Ruyterstraat als 

doorgaande weg gebruikt om vanuit de Raadhuisstraat naar de Breestraat 

te komen en zou verder oud Koog in. Echter, als dit ervoor zorgt dat het als 

een doorgaande weg de andere kant op wordt gebruikt, dan zijn we er niets 

mee opgeschoten en blijft er een onveilige situatie. Het aanleggen van 

drempels, of het maken van bestemmingsverkeer door de straat aan een 

kant af te sluiten voor auto's lijkt mij dan een beter alternatief. Het 

verplaatsen van parkeren naar de zuidkant zijn wij geen voorstander van. 

We verwachten begin dit jaar een kleintje en je stapt vanuit de voordeur 

direct op de straat waar dan auto's komen te rijden. Er is geen sprake van 

een stoep, dus je komt direct op de plek waar auto's rijden zonder barrière 

als voortuin of stoep. Dit is een groot gevaar met kleine kinderen die de 

deur uitlopen. Vooral omdat auto's en brommers zich lang niet altijd aan de 

30km per uur houden wanneer ze door de Ruyterstraat rijden.

Het aanpassen van de rijrichting gaat samen met het verplaatsen van de 

parkeerplaatsen van de noord naar de zuidkant van de straat. Dit heeft te 

maken met het zicht op het voorbij rijdende verkeer. De meeste bewoners 

willen dit niet.  Wij gaan de rijrichting niet aanpassen. Wat de gemeente wel wil 

is het invoeren van een woonerf met een toegestane maximum snelheid van 

15 km/u. Het aantal parkeerplaatsen blijft hetzelfde.

12 I don't have any strong options on the direction of traffic, but I do ask one 

thing. If the street has to be changed up to do this can we get fiber installed 

in the street and to the houses. Right now on DSL / ADSL the max speed 

we can get is too slow to stream movies, do Work from Home or other 

activities leaving us with only one internet provider being Ziggo. If we get 

fiber laid down then there would be some competition again, and better for 

the future. 

De gemeente gaat geen groot onderhoud uitvoeren. Dit project gaat over een 

aantal kleine aanpassingen in de straat.

13 Het is grote onzin om de rijrichting te veranderen want daar los je het 

probleem niet mee op. Elke navigatie stuurt je door deze straat. En dan 

heb je nog de kinderen, zijn opgevoed met de auto's komen altijd van 

rechts bij de oneven nr,'s maar dan moeten ze ineens de andere kant op 

gaan kijken. Iets grotere auto kunnen niet vanaf de breestraat de 

Ruyterstraat in anders om wel. Er zitten alleen maar nadelen aan. Dus doe 

het niet. Zonde van jullie tijd.

De rijrichting zal niet worden aangepast. Er wordt een woonerf ingevoerd met 

een maximum snelheid van 15km/h.



14 Wij zijn tegen het veranderen van de rijrichting in De Ruyterstraat. De 

huidige situatie valt reuze mee voor wat betreft de onveilige situatie. Ja, er 

rijden meer auto's door de straat sinds de Julianastraat één 

richtingsverkeer is geworden. Maar dat is niet het probleem. Er wordt 

geregeld te hard door de smalle straat gereden. Dat verandert niet bij het 

wijzigen van de rijrichting. Beter is om lage drempels te plaatsen in de 

straat, zodat de snelheid wordt gedrukt. Daar komt ook nog een persoonlijk 

iets bij kijken. Mijn vrouw is mindervalide. Zij heeft een herseninfarct gehad 

en verlamd/beperkt aan haar rechterzijde. Zij maakt gebruik van een 

rollator. Zij moet deze met één arm (rechterarm is verlamd) naar buiten 

zetten vanaf een opstap. Daar heeft zij de ruimte voor nodig. Iets wat 

verdwijnt als de parkeerplaatsen naar de andere kant van de weg gaan. 

Daarnaast parkeer ik mijn auto op de parkeerplaats aan de Zuideinde, 

omdat er beperkt parkeergelegenheid is in De Ruyterstraat en Breestraat. 

Als ik dus mijn vrouw moet afhalen van thuis, moet ik dus telkens een flink 

stuk omrijden, omdat alle naastgelegen straten ook dezelfde richting 

opgaan. Onhandig dus. Conclusie: de onveiligheid in de straat wordt mijn 

inziens te groot gemaakt en de eventuele verandering zal in geval voor mij 

en mijn mindervalide vrouw een stuk lastiger worden. Ik hoop dat er een 

beter onderzoek komt naar de 'onveilige' situatie in de straat, in plaats van 

het op de woord geloven van een enkele bewoner.

De gemeente Zaanstad wil een woonerf invoeren in de Ruyterstraat. De 

maxium toegestane snelheid is 15 km/u en rijrichting blijft zoals deze nu is.

15 Ik ben het er niet mee eens om de rijrichting te veranderen. Het probleem 

hier is dat mensen te hard rijden in deze straat. Dit is waarschijnlijk heel 

makkelijk op te lossen door veel drempels te plaatsen. De rijrichting 

veranderen helpt daar niet echt bij het probleem zoals sommigen mensen 

het vinden. 

De gemeente Zaanstad wil een woonerf invoeren in de Ruyterstraat. De 

maximum toegestane snelheid is 15 km/u. Drempels gaan we niet aanbrengen 

vanwege het riscio op trillingen en schade aan woningen. De huidige rijrichting 

blijft gehandhaafd.

16 Mijn voorstel is om de De Ruyterstraat volledig van de gemotoriseerde 

verkeerscirculatie uit te sluiten omdat deze straat daar absoluut ongeschikt 

voor is en deze slechts toegankelijk te maken voor bestemmingsverkeer 

vanaf één van de ingangen. Mijn voorkeur heeft de huidige rijrichting. Dit 

heeft volgens mij nauwelijks gevolgen voor de verkeerscirculatie omdat er 

maar beperkt gemotoriseerd verkeer door de straat plaats vindt, maar de 

veiligheid behoorlijk wordt aangetast door het ontbreken van zichthoeken 

van uit woningen en stegen. Daarbij kan de parkeersituatie gehandhaafd 

blijven.

Wanneer de Julianastraat een verplichte rijrichting krijgt van 

Raadhuisstraat naar Breestraat zal dit de functie van de De Ruyterstraat 

moeiteloos over nemen en blijft het gewoon mogelijk vanaf de Breestraat 

via Verzetstraat en Reeëlenstraat.  In de Reeëlensgtraat kan de huidige 

verplichte rijrichting gehandhaafd blijven en is er voldoende doorstroming 

mogelijk.

Nog even een kleine aanvulling waarom de De Ruyterstraat absoluut 

ongeschikt is voor motorvoertuigen verkeer. Hoe de rijrichting en de 

parkeersituatie ook veranderd wordt, zolang er motorvoertuigen door de De 

Ruyterstraat mogen rijden, kunnen deze motorvoertuigen ongehinderd tot 

op 30 cm (deurstoep diepte) van de voordeuren en steeg-uitgangen rijden 

omdat er geen trottoirs in deze straat mogelijk zijn en dát is absoluut 

onverantwoord.

Dit project richt zich nu alleen op de Ruyterstraat. Als we ook naar andere 

wegen kijken wordt dit een groot project, omdat je bij meerdere straten de 

rijrichting gaat veranderen. Dit heeft niet alleen invloed op die straten maar ook 

op de hele wijk. Het invoeren van alleen bestemmingsverkeer is niet 

handhaafbaar en viel daarom af als optie.  Drempels gaan we niet aanbrengen 

vanwege het riscio op trillingen en schade aan woningen. Het invoeren van een 

alleen bestemmingsverkeer is niet handhaafbaar en viel daarom af als optie.

17 Omdraaien rijrichting is niet de oplossing;

Snelheid in de straat is het probleem;

Parkeren voor haar deur wordt niet gewaardeerd, zoals geopperd in de 

nieuwe situatie.

Suggestie: 

Alleen bestemmingsverkeer in de straat;

Snelheid van max 10km/h invoeren.

De gemeente Zaanstad wil een woonerf invoeren in de Ruyterstraat. De 

maximum toegestane snelheid is 15 km/u. Het invoeren van een alleen 

bestemmingsverkeer is niet handhaafbaar en viel daarom af als optie.

18 Wij achten de kans vrij groot dat bewoners niet heel enthousiast zullen 

reageren op dit gedane voorstel. Wij zijn zelf namelijk ook niet enthousiast. 

De gemeente heeft de problematiek in de Ruyterstraat intern met de 

verkeersdeskundige besproken. Hierdoor ging er een aangepast voorstel naar 

de buurt. Het voorstel wat uiteindelijke voorligt is om van de Ruyterstraat een 

woonerf te maken met een maximum toegestane snelheid van 15 km/u.



19 Goedendag, Fijn dat we via de brief en deze site goed geïnformeerd 

worden over een initiatief in onze straat waar wij als bewoners nog niets 

van wisten. We zijn in eerste instantie daarom ook benieuwd om hoeveel 

bewoners het eigenlijk gaat die hebben aangegeven dat de rijrichting 

omkeren een wens van deze straat is. Wij delen wel de ervaring dat er 

soms hard door de straat gereden wordt, echter delen we niet de gedachte 

dat het omdraaien van de rijrichting daar een oplossing voor biedt. 

Uiteindelijk gaat het om de mensen achter het stuur die meer of minder gas 

geven en hun rijgedrag. Grotendeels zijn dit de mensen die in de wijk 

wonen en die zullen niet anders gaan rijden als ze de wijk in of uit moeten 

rijden via De Ruyterstraat. Het omdraaien van de rijrichting zal naar onze 

verwachting daar niet veel in veranderen en het omdraaien lijkt enkel 

gericht te zijn op het verminderen van verkeer in de straat. Wellicht dat er 

iets minder verkeer de wijk IN komt, maar waarschijnlijk komt er dan aan 

de andere kant wel weer meer verkeer dat via deze weg de wijk UIT gaat.. 

echter, de hoeveelheid verkeer is niet het probleem maar het rijgedrag. Wij 

weten ook van bewoners in de Dahliastraat, een parallelstraat aan de 

zuidkant van de wijk met een andere rijrichting (de wijk uit), dat hier vaak te 

hard gereden wordt. Het is een voorbeeld dat het omdraaien van de 

rijrichting niet de oplossing biedt. Wij, en voorgangers, hebben eerder al 

appél gedaan om het aanbrengen van drempels in onze straat en dit is een 

prima middel om langzamer rijgedrag af te dwingen voor zij die dat nodig 

hebben. Als de straat als woonerf geoormerkt kan worden met een drempel 

bij het in en uitrijden van de straat is dat een helder signaal voor een ieder 

die de straat inrijdt en de max. snelheid zou dan 15 km p/u zijn wat wel 

gepast is hier. Dat is hoe wij naar deze situatie en onze ervaring in onze 

straat kijken. Een ander punt, waar de voorgestelde wijziging ons 

persoonlijk raakt, is onze eigen woonsituatie . Onze woning (en die van de 

buurman) heeft een opvallend laag raamkozijn aan de straatkant ten 

opzichte van de woningen aan de noordzijde. Op het moment dat het 

parkeren aan de zuidzijde plaats gaat vinden betekent dit dat we niet alleen 

meer inkijk in onze woning krijgen en wijzelf direct uitzicht hebben op een 

autoportier maar ook een flink stuk aan daglicht verliezen. De woningen 

Het aanpassen van de rijrichting gaat samen met het verplaatsen van de 

parkeerplaatsen van de noord naar de zuidkant van de straat. Dit heeft te 

maken met het zicht op het voorbij rijdende verkeer. Wij voorzien ongewenste 

trillingen in woningen bij het doorvoeren van drempels in de straat. 

20 Bij deze reageer ik op het voorstel om de rijrichting in de Ruyterstraat om 

te draaien. Wij zijn het niet eens met deze wijziging, in dienen dan ook 

bezwaar in. Ook het voorstel van verkeersdrempels zien wij niet zitten, 

omdat er veel oude huizen in de straat zijn met minder goede funderingen. 

Bij het plaatsen van een drempel zullen er trillingen ontstaan wanneer er 

(zwaar) verkeer over de drempel rijd, wat voor scheuren (of erger) in 

huizen en stress bij mensen kan zorgen. Daarbij zal een drempel ook 

zorgen voor bonkend geluidsoverlast en zorgt het voor verkeer dat na de 

drempel nog even een dot gas geeft, wat het er niet prettiger op maakt in 

de straat. Wij zouden de straat graag willen bestempelen als "alleen 

toegang voor bestemmings-verkeer" en/of een woonerf

De gemeente Zaanstad wil een woonerf invoeren in de Ruyterstraat. De 

maximum toegestane snelheid is 15 km/u. Het invoeren van een alleen 

bestemmingsverkeer is niet handhaafbaar en viel daarom af als optie.

21 Ik ben het niet eens met de plannen om de ruyterstraat te veranderen het is 

al meer dan 30 jaar zo en nooit klachten gehad dus alles mag blijven zoals 

het is

De gemeente Zaanstad wil een woonerf invoeren in de Ruyterstraat. De 

maxium toegestane snelheid is 15 km/u.

22 Ik wil dat de situatie niet veranderd en blijft zoals het nu is. De gemeente Zaanstad wil een woonerf invoeren in de Ruyterstraat. De 

maxium toegestane snelheid is 15 km/u.

23 Mijn man en ik vinden het verkeer door de straat minimaal en steunen het 

omdraaien van de rijrichting niet. We willen ook niet dat het parkeren 

verplaatst wordt naar de zuid kant. Soms rijden er auto's met hogere 

snelheid door de straat, daarom zijn we wel voor verkeersdrempels. Wij 

denken dat men de Ruyterstraat gebruiken vanwege het aantal drempels in 

de Breestraat en het ontbreken daarvan in onze straat. Misschien ook een 

idee om drempels in de Raadhuisstraat en Zuideinde te plaatsen, daar 

houdt men zich niet aan de maximum snelheid. Door al deze drempels is 

er geen voordeel meer om onze straat te gebruiken en zal het verkeer 

afnemen omdat er dan voor de kortste weg zal worden gekozen.

Drempels gaan we niet aanbrengen in de Ruyterstraat vanwege het riscio op 

trillingen en schade aan woningen.

24 Ik wil nog iets toevoegen aan mijn tegen argumenten aan de vorige reactie 

en zienswijze; Als er geen drempels komen, zoals voorgesteld in de vorige 

reactie, denken wij dat je in de ochtend vanaf de Breestraat meer verkeer 

zal krijgen, en dat het omdraaien van de rijrichting niet veel effect zal 

hebben. 

Drempels gaan we niet aanbrengen in de Ruyterstraat vanwege het riscio op 

trillingen en schade aan woningen.

25 We zijn er voorstander van de rijrichting te veranderen. Als de auto’s aan 

de zuidkant gaan parkeren moet er voldoende trottoirruimte voor de huizen 

overblijven en moet het ook mogelijk blijven bij stegen en schuur 

plantenbakken te plaatsen om de doorgang vrij te houden. Ook vragen we 

ons af of de ruimte voor het verkeer ruim genoeg blijft vanwege de 

lantaarnpalen aan de noordkant.

Het aanpassen van de rijrichting gaat samen met het verplaatsen van de 

parkeerplaatsen van de noord naar de zuidkant van de straat. Dit heeft te 

maken met het zicht op het voorbij rijdende verkeer. Gezien dat de meeste 

bewoners dit niet willen zien wij af van het omdraaien van de rijrichting.

26 Het lijkt mij een goed idee om van de De Ruyterstraat een (woon)erf te 

maken. Echter, om van deze straat een erf te maken, kost mijns inziens 

nogal enige aanpassing om bestuurders te 'dwingen'  hooguit stapvoets (15 

km/h) te laten rijden; het is namelijk niet voldoende om er enkel de borden 

G05/G06 RVV te plaatsen; het mag geen sobere inrichting zijn. In ieder 

geval zal dat ten koste moeten gaan van de parkeermogelijkheden (thans 

ongeveer 20 plaatsen op 40 woningen). Mocht er besloten worden tot een 

erf, dan lijkt mij het eenvoudigst om 2 X 1 parkeervak -op enige afstand 

van elkaar- aan de zuidelijke zijde van de straat te creëren, zodat er een 

snelheidsremmende situatie ontstaat.

De gemeente Zaanstad wil een woonerf invoeren in de Ruyterstraat. De 

maximum toegestane snelheid is 15 km/u. het aantal parkeerplaatsen blijft 

hetzelfde als nu.


