Dorpsstraat blijft nog een jaar
heel druk:eerst auto's tellen ·
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deel van de

.Jeugd
borpsstraat en schoolgaande
die daar fietst moeten

nog een jaar wachten op een
oplossing voor de enorme verkeersdrukte.
Wijkmanager Marcel Groenendaal zei gisteravond in het wijkoverleg dat er eerst een verkeerstelling gehouden wordt. Aan de
hand van die cijfers wordt een
oplossing bedacht. Met die werkwijze moet voorkomen worden
dat het probleem alleen maar

verplaatst wordtnaar een andere
route.
De Assendelverskonden weinig waardering opbrengen voor
het feit dat ze nog een jaar geduld moeten hebben. Het is
wachten op het eerste ongeluk,
zeiden sommigen. Maar de irritatie zit hem er vooral in dat het
zo lang duurt. In het bestemmingsplan van 1995waren al palen in'de Dorpsstraat opgenomen, zodat sluipverkeer onmogelijk zou worden. Maar vijftien
jaar later is die knip er nog steeds
niet en rijdt het verkeer vanaf de
Provincialeweg bij Krommenie

massaal via de Jan Brassertunnel
en Assendelft .naar de AS. Dat
komt omdat de gemeenteraad
besloot te wachten met maatregelen tot Saendelft klaar is.
De telling moet volgens Groenendaal ook duidelijk maken
welk deel van het verkeer een
sluiproute neemt en welk deel
door bewoners zelf wordt veroorzaakt. Alsereen compleet inzicht is kan er een goede oplossing bedacht worden.
Grote kans dat her noorden
van de Dorpsstraat tegelijk
wordt aangepakt met het zuiden. Daar wordt vanaf de Zaan-

dammerstraat de weg opnieuw
ingericht en gaat de straat voor
anderhalf jafU"dicht voor doorgaand verkeer. Behalve nieuw
wegdek komen er stalen wanden
die de slootkanten beschermen.
Dat gebeurt jn delen, meestal
van brug naar brug.
Het wijkoverleg legde gisteravond de laatste hand aan hét
uitgeven van het wijkbudget.
Voor1oktober moeten de laatste
aanvragen de deur uit. Omdat er
posten zijn weggeval~enkomt er
nu alsnog een speelplaats in het
Burgemeester de Boerpark. Eerder dit jaar was dat t~ duur.

