CDA: Nu de gevolgen goed meten
Het CDA is een voorstander van het openstellen van de busbrug.
Dat heeft te lang geduurd. Nu hij open gaat, is het wel zaak de gevolgen
daarvan goed te meten. De regel dat de busbrug niet gebruikt mag
worden tijdens de spits, moet ook goed worden gehandhaafd.

Elkeweek legt het Zaans Stadsblad de politieke partijen
van Zaanstad een stelling voor. Hieronder de reacties op de
stelling: 'De openstelling van busbrug De Binding
komt 20 jaar te laat'

De Stelling

DZ: Bestuurders

PvdA: Na 20 jaar gesteggel eindelijk open
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ChristenUnie: Beter laat dan nooit

Dat cje openstelling van busbrug De Binding 20 jaar te laat komt, kun je
wel stellen. Ik denk aan alle kilometers die daardoor zijn omgereden.
Ik denk aan de extra belasting 'gedurende 20 jaar op het milieu.
En dit alles door menselijk falen, ook politiek. Maar beter laat dan nooit.
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. Rita Gelukkig eindelijk een extra ontsluiting voor inwoners en hulpdiensten
Visscher in de wijken Westerkoog en Westerwatering via deze prachtige brug.
Openstelling van De Binding draagt bij aan een betere bereikbaarheid
binnen Zaanstad.
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2010 gaat busbrug De
Binding open. Personenvervoer mag buiten de
spits gebruik maken van
de brug. Om misbruik tegen te gaan worden er digitale camera's geplaatst.
Daarover gaat vandaag de
trieuwe stelling waarop gereageerd kan worden op
www.zaankanter.nl:
Terecht dat busbrug open
gaat.
De meeste stemmersWàfen
het eens met de stelling van
vorige week:
Iedereen vrij op Derde
Pinksterdag.
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Achteraf is het makkelijk een koe in de kont te kijken. De PvdA is
verheugd dat na 20 jaar gesteggel de busbrug buiten de spits
open gaat.
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Fouten maken we allemaal, maar bestuurders van een stad die bijna
20 jaar achter elkaar blunderen, en hun zaken niet goed op orde
hebben moeten zich schamen. Het gemak waarmee afspraken
geschonden werden met onze plaatsgenoten moet nu tot het verleden
gaan behoren. Bestuurders moeten gaan inzien dat ze het belang van de
inwoners gaan dienen en eigenbelang of ambtenarenwensen opzij
zetten.
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VVD: Had geld, procedures.en ergernis bespaard
Ik ben het eens met de stelling. De ontsluiting van Westerwatering is
al jarenlang een probleem. Auto's moeten vele kilometers omrijden
wat slecht is voor het milieu en veel irritatie veroorzaakt. De WD is blij
dat de busbrug dan ook eindelijk open gaat. Als dit 20 jaar eerder was
gebeurd, had dit veel geld, procedures en ergernis bespaard.

D66: Dit doet Kafkaiaans aan
Eens met de stelling. De fractie van D66 is onder de voorwaarde
'Verboden voor vachtverkeer' voorstander van het klokrond openstellen
. van de busbrug voor al het overige verkeer en zal zich daar in de toekomst hard voor maken. Het is te betreuren dat besluitvorming ruim 20
jaar heeft geduurd hetgeen Kafkaiaans aandoet. Het gebruik van geluidsarm asfalt en het installeren van geluidschermen zal de overlast zo die er
al is, tot een minimum beperken waardoor deze brug eindelijk de
'bindende' werking zal kunnen hebben waar heel veel wijkbewoners van
de wijken Westerkoog en Westerwatering al jarenlang naar uitkijken!
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TrotsopNL: Eindelijk de juiste beslissing
Voor de meeste bewoners in Westerwatering en' Koog aid Zaan is dat
wel juist. Bij calamiteiten konden die bewoners geen kant uit, of men was
veel tijd en km kwijt. De Binding kun je zien als een binding tussen beide
wijken, wat ook erg nodig is en dus veel te laat. TROTSis blij dat het
Gemeentebestuur eindelijk voor de meeste bewoners de juiste beslissing
heeft genomen. Ook voor het winkelcentrum in de Koog zal het zeker
meer drukte geven.

POV:Het gaatweerhalf-om-half .

Inderdaad, 20 jaar te laat. Alleen 9aat het weer op z'n Zaans, 'half om half'.
Waarom gesloten tijdens de spitstijden? Het zijn juist die tijden dat de
. . .
bewoners van dit gebied naar hun werk gaan. Er zijn ruimschoots maat.
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regelen getroffen om de geluidsoverlast tegen te gaan. Ook het dure
Ton cameratoezicht is dan overbodig. Verder is de Partij voor Ouderen en
BrekelmansVeiligheid van mening dat er zo snel mogelijk gewerkt moet worden aan
een verdere ontsluiting van dit gebied.
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ROSA: Ontsluiting via Vincent van Goghweg
ROSA is nooit voor de openstelling van de busbrug geweest voor doorgaand autoverkeer. Wel onderkennen wij de noodzaak van een tweede
ontsluiting voor Westerwatering. In dat geval zou een tunnel onder
het spoor moeten uitkomen op de Provinciale Weg ter hoogte van de
Vincent van Goghweg. Deze weg kan voldoende autoverkeer aan.
De ringweg in Westerkoog kan dit niet. Nog mooier, maar utopisch vooralsnog, is de complete ondertunneling van de spoorlijn.

GroenUnks: Goede uitvoering belangrijk
Nee, komt niet 20 jaar te laat. Bij de beslissende raadsver~adering
stemde GroenLinks tegen openstelling van de busbrug. Nadat echter de
'
meerderheid voor stemde is het voor Groenlinks belangrijk geweest tot
.
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een zo goed mogelijke uitvoering te komen. Zoals aanleg van stil asfalt
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Kees en geluidsschermen ter plekke van de brug. Zorg blijft de verkeersdrukte
van den Berg die zal gaan ontstaan in Westerkoog. Wij zullen blijvend aandacht
hebben voor de veiligheid van met name de fietsers en voetgangers.
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PvdlJ: Busbrug is schandalig hoofdpijndossier
De opening van busbrug "De Binding" is zo langzamerhand voor de
gemeente een hoofdpijndossiergeworden.
Schandalig dat een paar
mensen het openstellen van de brug zo lang hebben kunnen tegenhouden. Maar goed, het is bewoners hun goed recht, ook al is het eigen
Rob belang tegen plannen van de gemeente in te gaan. Dat het zo lang heeft
Goezinne geduurd komt ook door vooaraf een gebrek aan infrastructurele visie bij
de aanleg van de wijken Westerkoog en Westerwatering. Denk vooraf
bij de bouw van wijken aan de infrastructuur en je voorkomt veel van dit
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soort problemen.
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