ADVIES
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum B&W-vergadering
Onderwerp

:
:

10-8-2010
Zaandammerstraat correctie op GVVP

Openbaar

Portefeuillehouder(s) : R. P. Hendriks,
Paraaf
:

Afdelingshoofd/hoofd BMO: N. Brink
Paraaf:

Afdeling
Taakveld
Redacteur

: Gebied en wijkzaken
: Wegen
: Luuk Brouwer

Datum
Reg. nr.

Betrokken afd./OR

: GWZ

: 1-07-2010
:

Inspraak
: Nee
Bezwaar/beroep mogelijk : Nee
Conceptbesluit:

1. De raad voor te stellen de grens van de 30km zone in de Zaandammerstraat te verleggen tot aan
fietsoversteek bij de witte villa (Rigastraat) en daarmee af te wijken van het GVVP uit 2008

Paraaf:
Akkoord

Bespreken

Het college heeft besloten

________

________

burgemeester

 conform advies

________

________

1e wethouder

 conform advies met tekstuele wijzigingen i.o.m. portefeuillehouder

________

________

2e wethouder

 met wijzigingen

________

________

secretaris

 het advies aan te houden

Bevoegdheid:

Gemeenteraad (voorblad griffie vereist)

College van Burgemeester en Wethouders

Burgemeester

Delegatie/mandaat
Voorhangprocedure:

Ja (voorblad griffie vereist)

Nee


Naar de raad (voorblad griffie vereist)

Aanleiding en probleemstelling (Analyse)
De Zaandammerstraat is opgenomen in het Uitvoeringsplan GVVP om te worden heringericht tot 30
km zone, met vrijliggende fietspaden op het gedeelte witte villa – (Rob)brug. De grens van deze 30 km
zone is bepaald op de kruising met de Arisstraat/Spatterstraat. Tijdens de nadere uitwerking van het
ontwerp met de bewoners, kwam de nadrukkelijke wens naar voren de 30km zone uit te breiden tot de
fietsoversteek bij de witte villa.
Bestaand beleid
Het GVVP 2008
Nieuwe bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden
Het door de raad vastgesteld GVVP uit 2008 met bijbehorend Uitvoeringsplan vastgesteld door het
college op 23 juni 2010.
Oplossingsrichtingen/beoogd resultaat
De 30 km zone kan worden verlegd tot aan de witte villa. Dit heeft geen consequenties voor het
beschikbare uitvoeringsbudget. Wel is dit een afwijking van het Categoriseringsplan Wegen dat met
het GGVP is vastgesteld in 2008.
Conceptbesluit
1. De raad voor te stellen de grens van de 30km zone in de Zaandammerstraat te verleggen tot aan
de fietsoversteek bij de witte villa en daarmee af te wijken van het GVVP uit 2008
Bevoegdheid
Gemeenteraad
Communicatie
Middels de reguliere media.
Beslag op middelen
Budget is voorzien in het vastgestelde GVVP uitvoeringsplan van 23 juni 2009
Tijdpad/procedure
Behandeling in de raad op 31 augustus 2010
Evaluatie
N.v.t.

