NS-fietstunnel
dicht:
'Hetkan niet anders'
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ZAANDAM'- Westerwatering
heeft er straks een probleem bij
en het gaat weer over ontsluiting. Na de zomer sluit de NSfietstunnel aan de Houtveldweg.
"Het kanécht niet anders", bezweerde Zaanstad-wethouder
Hans Luiten gisteren in Freekids
aan Mahoniehout in Zaandam.

klaard

'8
rasoptimist,

wil niet van

cynisme weten. Toch moest hij
toegeven dat het armlastige
Zaanstad ('we zijn de op twee na
meest lenende gemeente vanNederland') niet kan kiezen voor de
in zijn ogen beste ontsluiting
van Westerwatering: een tunnel
ter hoogte van de Vmcent van
Goghweg. "Kost circa veertig
miljoen." Hoewel geen nieuw
Velenwaren speciaalvoor dit on- idee en veel te duur, volgensLuiderwerp gekomen naar de jaar- ten wel het meest logisch: ,,Dan
vergadering van Belangenver- hoef je niet meer om te rijden en
eniging Westerwatering en dat bevordert gelijk de luchtHoutwerf. Na bijna twee uur kwaliteit."
praten over de zogeheten sociale Kwartiermaker
staat van de 'rijke wijK' - veel
koopwoningen en hoog opgelei- Alstussenoplossing hoopt Zaanden - kwam de door het Inver- stad busbrug De Binding - tusdan-project veroorzaakte nieu- sen Westerkoog en Westerwatewe heikele kwestie ter sprake. ring - twintig uur per dag open
Dermate heikel dat Luiten toe- te stellen. Buiten de spits dan.
zegde binnenkort een aparte bij- Omwonenden protesteren echeenkomst te houden over het ter. Luiten: "Dat gaat direct tot
waarom van de sluiting, de ge- het Europees Hof." Niettemin
volgen ervan en de verzachting waait er 'een positievewind door
van de problemen.
de wijk'.Dit mede door de komst
Het laatste door onder meer van KeesJansen, Zaanstads eerverbreding van fietspaden in de ste 'kwartiermaker', zo oplosomgeving. ,Ja maar, mensen singsgericht als wat. Zo stond
met een rollator ofkinderwagen, Freekids '5 avonds vaak leeg, nu
hoe komen die straks aan de an- wordt er vergaderd, gekaart en
dere kant?" Luiten, zelf ver- door een band gerepeteerd.

