tidtu.er rekening mee dat, de .Iengtebep~rktplijft tot 250 woorden en dat het een onde.;wérp betreftwaaróver l;Iêkrantl1eeft-bèricht. De
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lezers@hdcm~pi~;ól

metvermeldi!1gvanu~,postäçlres..,

als bewoner van':qeW~terwate-

'

ring met de aut9 te rijden naat: .
de oostkant vaiJ:Zaan.{;lim.,te
gaan naar P1;Iri:nçrend,pfZaan-.
streek-Noord. En. het wordt nog
",alleen'maar eJ;get1WijzidáÛles
"

,

jmherenvan,C:legelpeèn:teZaatl-::
stad, gooidie busbrug openl
Tienduizend bewoners van de
'

Westerwatering zijn 4.~f~~t:
';: ,D~i~öiïèî:'sl1oeveÏfdaft"
.
.'ge'èÎ1\'gebriûk nreir;të Öîáken
Van die overvolle Provincialeweg om naar de oostkant van Zaandam te gaan of naar Purmerend ofZaanstreek-Noord te
gaan. Hoe lang mQet deze soap .
nog duren? Wie kan het.me verteIlen, maar. ook dat ik.het snapl
Wie durft een keer de knoop

door te hakken?

.
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EvertKnerf hetVerkeerSlnfëirct voor station Zaandam deels oplossen: Zet open die busARCHIEFFOTO

' .'

.
trieSte soap in de Gemeente
Zaanstad. Een $oap waar maar
geen happy end aan Wil komen!
'Wat moet ~in heIlle1$naam gebeuren opl':di~.:pw,g6pen te .
JcriJgi~;J;~~:~iÓ~î~!'op bedrij'vengè'bicifvlèS'téfSpOor? Een afgebrand wiD.kelcenttuni? Of gewoon een defect? Wat, moet er
gebeUren? Maar vandaag wistlk

Busbrug

het! Een skeeleaondeUk zag

,

Graag wil ik reageren op het artikel 'Chaos in Zaandam' in de'
krant van 5 juiü~JarèD.langprobeer ik me afzijdig te houden
van de discussie over de'busbrug, één van de zo langzamerhand lachwekkendste,dOChzeer

vandaag de borden dat de brug
op zaterdag 14 Jwû tussen 17 en
22 uUr open is? Of was het misschien toch het artikel over de
chaos in Zaandam. voor het verkeer rondom het station? Het is.
vandaag.de dag een ramp om

mensen in het centruril wonen werk opgenomen. Maar de, be:.
en.werken.
wonersvereniging vreest dat de
Alsde busbrug open gaat (bui,. auto de fiets zal verdringen.
Rondom De Binding vinden.dat
Het verkeersplan geeft aan dat
Westerwatering en' Westerkoog ten. dèsplts) ligt het voor de
misbruikt worden om verkeerso:. l1anc4zeggen de bewoners, ,dat verblijfsgebieden
beschermd .
probletnenaan de o()~t van ,hei: ver~eer!.:dat' :ontmoedigd moeten worden tegen de toenawordt de Westzijdeen.de.provin- me van autoverkeer, constateren
het spoo~op te vangen.,
daleWeg te nemen, I1aiH"
Wester- de bewoners. Westerkoog is zo'n
De bewoners, die al~emaalvlak- watering en Westei'koog Zal rij- verblljfsgeljiedis,zeggen ~e.Met
bij de busbrug wonen, lezen in den.' '\Toorde wijkeri is dat een scholen, winkels'en dienstencenhet Zaans Verkeers-en Vervoers- grote belasting niet veeI.:slwp- tra,.Àlleafstartden zijIiper fiets
plan d:!.ter minder verkeer over verkeer, dat overlast geeft in de of te voer afte leggen. De noodde Westzijde en de Provinciale- vorm van. onveiligheid, .slechte zaak ~doorgaand autoverkeer
weg zou moeten rijden. Dat luchtkwaliteit en verk~:S1a- 'näar;de' woonwijk Westerwateheeft te maken met het over- waai.
ring: ~s met voldoende aangeDe wijken hebben nu uitste- tOófickTemeeromdat het'maxischrijden van miliennormen en
verkeersveiligheid,vooral als In- kende fietsvooriieningen en zijn mum aantal voertuigen op de
verdan klaar is en er v~ meer in alle richtingen in hetfietsnet., , . rOJldwe~~u~.is pereikt.
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