Schriftelijke vragen inzake ‘Ondernemers Zuiderhoofdstraat
Krommenie in Corona-tijd’.

Zaanstad, 14 mei 2020
Geacht college,
Op 8 mei jl. werd een verkeersbord in de Zuiderhoofdstraat te Krommenie geplaatst, waarmee kenbaar gemaakt wordt dat er
vanaf 12 mei jl. een wegsleepregeling van kracht is.
Op 13 mei jl. ontvingen ondernemers en winkeliers aan de Zuiderhoofdstraat, een brief van de BAM, gedateerd op 4 mei jl.
waarmee zij geïnformeerd worden over graafwerkzaamheden die in de periode 18 t/m 27 mei aanstaande zullen plaatsvinden
aldaar. Naar aanleiding daarvan stelt Democratisch Zaanstad uw college navolgende vragen in het kader van artikel 51 van het
Reglement van Orde van de gemeente Zaanstad.
Enige weken geleden hebben ondernemers en winkeliers aan de Zuiderhoofdstraat al flink overlast ervaren van
graafwerkzaamheden vanwege het aanleggen van bekabeling voor elektriciteit. Hierdoor zijn winkels een tijdlang slecht bereikbaar
geweest voor winkelend publiek. Bij de nieuw aangekondigde werkzaamheden zal dat niet anders zijn en dat in een tijd waarin
winkeliers vanwege corona toch al zwaar getroffen worden.
Tevens zal er binnen afzienbare tijd wederom sprake zijn van graafwerkzaamheden, ditmaal vanwege het riool.
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Wat is de reden dat de wegsleepregeling een week eerder van kracht geworden is, dan dat een aanvang genomen is met
de werkzaamheden in de Zuiderhoofdstraat, hetgeen betekent dat winkelend publiek een volle week niet kan parkeren?
Is uw college met ons van mening dat de ondernemers en winkeliers, onevenredig hinder ondervinden van de
werkzaamheden, gezien het feit dat deze niet op elkaar afgestemd worden? Zo nee, waarom niet?
Welke maatregelen heeft uw college voor ogen om de winkeliers en ondernemers aan de Zuiderhoofdstraat zo veel als
mogelijk te ontlasten van de hinder ten gevolge van de werkzaamheden?
Kan, wanneer de BAM klaar is met haar werkzaamheden, de planning voor de werkzaamheden aan het riool aangepast
worden, zodat de Zuiderhoofdstraat niet nogmaals open moet?
Denkt uw college aan een tegemoetkoming voor ondernemers (bijvoorbeeld in de vorm van lastenverlichting)? Zo nee,
waarom niet, of in welke vorm dan wel?

Namens Democratisch Zaanstad,
Juliëtte Esmée Rot

Democratisch Zaanstad

Correspondentieadres:

Fractievoorzitter: Juliëtte Rot

Stadhuisplein 100

Inschr.nr. KvK 34188099 te Zaandam

Email:

j.rot@democratischzaanstad.nl

1506 MZ Zaandam

