Schriftelijke vragen aan college van B&W
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Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden.
Graag beantwoording voor raadsvergadering dd 3 juli.
1. Het Zuideinde vanaf de Kolkweg naar Amsterdam komt in het voorstel niet
voor. De wethouder stelde bij de behandeling in de commissie van 19 juni dat
de reden hiervoor is dat op dat traject reeds snelheidsremmende maatregelen
genomen zijn. Echter aanwonenden en tevens eigen observatie maakt
duidelijk dat hier vaak veel te hard wordt gereden. Is de wethouder bereid
ook voor dit traject een participatietraject in te gaan? Eventueel gekoppeld
aan het wijkgericht werken?
2. Is de wethouder met mij van mening dat bij handhaven van 50 km op
genoemd traject losse fietspaden noodzakelijk zijn?

3. Bent u bereid te onderzoeken of het mogelijk en zinvol is een inrijverbod in
te stellen voor het Zuideinde vanaf de grens met Amsterdam? Want ook dat is
een veelgebruikte sluiproute bij stagnatie op de Coentunnelweg.

4. Aan de noordkant van het dorp, vanaf de stationsstraat naar de
Oostzanerrijweg lijkt een 30 km zone niet passend. Is de wethouder bereid
met aanwonenden van dat traject ook de inspraak in te gaan, zodat die
aanwonenden over de straat voor hun deur kunnen meebeslissen. Dit
eventueel gekoppeld aan het wijkgericht werken.

5. Kan de wethouder aangeven op welke wijze handhaving van de
snelheidslimieten uitgevoerd gaat worden. Immers we weten dat dit niet tot
de taak van de politie behoort. Is het de bedoeling dat onze BOA dit gaat

doen? Zo ja is die daar gerechtigd toe en heeft hij/zij daarvoor voldoende
uren. Of wordt de handhaving op snelheid op een andere wijze vorm
gegeven?
In dit verband ook nog graag toelichting op handhaving van de inrijverboden.
Gaat dit automatisch op kenteken, of moet iemand alle beelden uitlezen.
6. Komen de boetebedragen van overtredingen inrijverbod en snelheid ten
goede van de gemeentekas van Oostzaan?
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