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Onderwerp: Vragen uitbreiding 30 Km zone Zaandammerstraat
Hallo Irene en Liddy,
Zouden jullie de onderstaande vragen naar het college en de overige leden van de Raad willen doorleiden?
Geacht college,
Naar aanleiding van het raadsvoorstel voor uitbreiding van de 30 Km zone op de Zaandammerstraat heeft de
fractie van de PvdA nog een aantal vragen die wij graag voordat de besluitvorming plaatsvindt beantwoord
zouden willen zien.
Vooropgesteld dat de fractie van de PvdA op zich positief staat ten opzichte van de voorgestelde uitbreiding
vragen wij ons af of wat de gevolgen van dit besluit zal zijn voor de nood- en hulpdiensten. We hebben
daarover een aantal concrete vragen:

1. De Rigastraat en de Zaandammerstraat is een belangrijke aanrijroute voor deze nood- en

2.

3.

hulpdiensten. Wat zijn voor deze nood- en hulpdiensten de gevolgen van een eventueel besluit voor
het uitbreiden van de 30 Km zone? Kan dit gevolgen hebben voor het halen van de vereiste
aanrijtijden?
De Zaandammerstraat is ook een belangrijke aanrijroute voor de vrijwilligers van onze brandweer in
het geval dat zij moeten uitrukken en zo snel mogelijk op de kazerne dienen te zijn. In die situatie
komen zij met eigen vervoer en kunnen zij geen gebruik van sirenes of zwaailichten. Uitbreiding van de
30 Km zone kan dus vertraging, overtredingen of zelfs ongelukken tot gevolg hebben. Is bij de
voorbereiding van het raadsvoorstel naar deze situatie gekeken?
Heeft met de nood- en hulpdiensten over dit raadsvoorstel overleg plaatsgevonden en hoe staan zij
t.o.v. dit raadsvoorstel?

Onze fractie zou deze vragen graag voor de vergadering van a.s. dinsdag beantwoord willen zien. Mocht dat
niet mogelijk zijn, dan is het wellicht beter de besluitvorming nog even uit te stellen tot het moment waarop de
vragen wel zijn beantwoord.
Met vriendelijke groeten,
Arthur van Haarlem
fractie PvdA
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