Sluipverkeernegeert massaal.spitsafsluiting

Nogsteedsin treintje
doorWestzaanheen
DOOR RICHARD WALRAVEN

WESTZAAN

- De spitsafsluiting

in Westzaan functioneert niet.
Hoewel er borden zijn geplaatst
die aangeven dat Westzaan alleen toegankelijk is voorbestemmingsverkeer in de spits, trekt
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het sluipverkeerzich daar weinig van aan. Probleemis,dat de

politie geen bonnen wil schrijven, omdat de ~luiting juridisch niet waterdicht zou zijn.

Volgens voorzitter Frans Ver-

stappen heeft de verkeerscom-

missie van Westzaan tellingen
'~ gedaan naar het sluipverkeer en
naar snelheidsovertredingen.
De
conclusies
van 'die activiteiten
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Trajectcontrole
WESTZAAN

-Deverkeerscom- controleis dat blijkt of auto's

missie van Westzaari heeft te snel hebben gereden. "Ook
plannen een trajectcontrole te al is het ons daar in eerste
houdenin"hetdorp.,,Dooreen ' plaats niet om te doen." Vercamera te plaatsen aan het be- stappen benadrukt datÇlecon~
gin en einde van het dorp kun- trole niet tot boetes leidt.
nen we zien hoe snel ze door
De traJectcontrole wordt
Westzaan zijn gereden. Dan met alleen in Westzaan ingeweet je dus of er sprake is van zet. Ook voor de 'Busbrug'
bestemmingsverkeer of niet", (tussen Westerkoogen Wester-

aldusFransVerstappen.
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Een tweede effect v~ de

watering)en in Nauernazijn
dergelijke plannen.
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busjes met aanhangers alsje moet
zijn onthutsend. "Zeker in de 4S door het dorp rijdt. Dat zijn
ochtend is de afsluiting een la- geen incidenten", aldus Verstapchertje. Het inrijverbod wordt pen, die stelt dat niet alleen he~
volkomen genegeerd. Alser veel sluipverkeer zich daar schuldig
file is op de Coentunnelweg, zo- aan maakt. "We noteren herkenaIs laatst met de mist kun je bare auto's en spreken mensen
treintje rijden achter het sluip- op hun gedrag aan. De reactie is
verkeer", aldus Verstappen.
meestal erg laconiek."
Wat Verstappen niet begrijpt,
De gemeente Zaanstad gaat
ook kijken naar de borden die de is waarom de politie niet op snelspitsafsluitingaankondigen.Die heid contro1eert in Westzaan.
zouden op de verkeerdeplaats "We l1ebbengepost bij de 'smizijn neergezet, waardoor auto- ley' (de digitale snelhei~meter
mobilisten te laat door hebben op het Zuideinde, red.) én het resultaat was onthutsend." Van
dat er een inrijverbod is.
Bijsluipverkeer blijft het niet. ruim tweehonderd auto's zou
Er is volgens de commissie ook volgensde commissieongeveer.
veel last van 'hufterverkeer'. ,Je de helft harder dan S6kilometer
wordt gewoon ingehaald door per uur hebben 'gereden."
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Volgensde verkeerscommissie I
wil de politie niet rechtstreeks
met haar in gesprek over de problemen. "De 'gemeente gaat een
gesprek regelen. Hopelijk leidt I
dat er toe dat de politie hier op ,
snelheid gaat controleren.".

Controlesop de spitsafsluiting
zullen er voorlopig niet komen.
I
Dat heeft te maken met de ont- I
heffing voor bestemmingsverkeer.De politie liet eerder weten
I
Zaanstad een negatief advies te I
hebben gegeven omdat niet gecontroleerd kan worden of auto- I
mobiÎisten sluip- of bestem- I
mingsverkeer zijn. Dat adviesbij I
de invoering-van de spitsafslui- L

ting werd'doorde gt;meentegenegeerd.
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