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De raad voor te stellen:
1. De grens van de 30km zone uit te breiden tot aan de kruising met de Eendrachtstraat/Rigastraat en daarmee
af te wijken van het GVVP uit 2008;
2. Een afweging te maken om een voetpad wel/niet aan te leggen aan de oostzijde van de Rigastraat ter hoogte
van het Ketelhuisterrein.
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Aanleiding en probleemstelling (Analyse)
De Rigastraat en Zaandammerstraat zijn opgenomen in het Uitvoeringsplan GVVP. Uitgangspunt is
dat de Zaandammerstraat wordt ingericht als een erftoegangsweg, waarvoor 30 km/uur geldt.
De Rigastraat blijft 50 km/uur omdat deze in het Categoriseringsplan is aangewezen als een
gebiedsontsluitingsweg. Dit conform de ontwerprichtlijn Duurzaam Veilig.
In het Uitvoeringsplan is vastgelegd dat bij nadere uitwerking van projecten, de bewoners betrokken
zullen worden.
De bewoners hebben de wens naar voren gebracht, om gescheiden fietspaden aan te leggen en de
30km zone uit te breiden met de Rigastraat. Ook was het verzoek om een voetpad aan te leggen aan
de oostzijde van de Rigastraat, tussen de Arisstraat en het Zaandammerpad. Dit laatste stuit echter
op bezwaren van enkele bewoners uit het Ketelhuisterrein.
Het uitbreiden van de 30km zone met de Rigastraat is een afwijking van het Categoriseringsplan
Wegen dat met het GVVP is vastgesteld in 2008.
Bestaand beleid
Het door de raad vastgesteld GVVP uit 2008 met bijbehorend Uitvoeringsplan, vastgesteld op
23 juni 2010.
Nieuwe bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden
N.v.t.
Oplossingsrichtingen/beoogd resultaat
De 30km zone wordt uitgebreid, vanaf de kruising Arisstraat tot en met de kruising
Eendrachtsstraat/Rigastraat. Op verzoek van de raad zullen er geen drempels worden opgenomen in
het ontwerp, om tegemoet te komen aan de bezwaren van de nood- en hulpdiensten. Dit houdt echter
het volgende in:
• de Rigastraat zal als ontsluitingsweg niet meer voldoen aan de ontwerprichtlijn
Duurzaam Veilig;
• door het aanleggen van gescheiden fietspaden de snelheid eerder hoger wordt dan lager;
Met het opschuiven van de 30km zone wordt de voorrangsregeling bij de Eendrachtstraat aangepast.
Het verkeer vanuit de Eendrachtsstraat richting de Rouenweg krijgt dan voorrang op verkeer wat uit
het centrum komt.
Er wordt een voetpad aangelegd aan de oostzijde van de Rigastraat, tussen de Arisstraat en het
Zaandammerpad. Dit gaat tegen een eerdere toezegging in aan bewoners van het Ketelhuisterrein,
echter hierdoor wordt de looproute “rondje Engewormer” compleet.
Conceptbesluit
1. De grens van de 30km zone uit te breiden tot aan de kruising met de Eendrachtstraat- Rigastraat
en daarmee af te wijken van het GVVP uit 2008;
2. Een afweging te maken om een voetpad wel/niet aan te leggen aan de oostzijde van de Rigastraat
ter hoogte van het Ketelhuisterrein.
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 14 december 2010.
Evaluatie
N.v.t.

