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Geachte raadsleden,

/. IVat zit wel in het takenpakket van onze politie?
Vanaf februari 1 999 is het beleid van de politie geen handhavingtoezicht te verrichten in 30
kilometerzones. Het College van procureurs-generaal heeft dit bepaald.
In uitzonderlijke gevallen wordt hier op verzoek vanaf geweken. Hiervoor dient een verzoek
te worden ingediend bij het Openbaar iVlinisterie of de verkeersadviseur van politie. Het
Openbaar iVlinisterie beslist of een verzoek om handhaving wordt gehonoreerd of niet. Bij
deze beslissing worden de volgende zaken betrokken:
- Met meetgegevens dient de wegbeheerder aan te tonen dat de maximaal toegestane
verkeerssneiheid wordt overschreden;
Er dient sprake te zijn van objectieve- of subjectieve onveiligheid, in het
laatstgenoemde geval gekoppeld aan een nieuwe inrichting van de weg.
- Aan de inrichting van de weg dient een advies van de verkeersadviseur ten grondslag
te liggen.
2. Moeten de inwoners maar gevaar blijven lopen tot de straten heringericht zijn?
De verkeersveiligheid van het wegennet in Oostzaan wordt gemonitord aan de hand van het
aantal verkeersongevallen dat zich voordoet op de verschillende wegen, waarbij de toedracht
van het ongeval te wijten is aan de inrichting van de weg (objectieve onveiligheid). Op basis
van de ongevallencijfers zijn er geen objectief onveilige locaties in Oostzaan.
De ongevallencijfers van de politie voor de Kerkbuurt over de periode 01 -01 -201 5 t/m 3006-2015 zijn:
• Ox aanrijdingen
• 5x materiële schade, ter hoogte van het Hannie Schaftplein.

Wilt u bij reacties altijd de datum en ons kenmerk vermelden.

3, Bent u het eens dat als de straten heringericht zijn, handhaving nodig blijft?
De mogelijkheden tot handhaving worden bezien op het moment dat herinrichting aan de
orde is.
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