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Motie 31 van 2017
vreemd aan de orde van de dag

Terugdringen sluipverkeer door Velsen-Noord
Via qriffie@velsen.nl
Aan de voorzitter van de raad
Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 41, lid 6 Reglement van Orde
een motie vreemd aan de orde van de dag met als onderwerp Terugdringen sluipverkeer door
Velsen-Noord” indienen bij de raadsvergadering van 5 oktober 2017.
De motie luidt als volgt:
De raad van de gemeente Velsen,
Constaterende dat:
- er bij einde werktijd (dagdienst) een groot verkeersaanbod is vanaf het terrein van Tata
Steel via Breedbandweg en Wenckebachstraat (in-uitgang bij hoofdkantoor).
- dit verkeer zich in hoofdzaak zou moeten bewegen via de route Wenckebachstraat, Rijk
de Waalweg, Velsertraverse richting A22.
dit verkeer, zeker in geval van calamiteiten bij de Velsertunnel, sluiproutes zoekt door de
30km-wegen in Velsen-Noord.
- er in het verleden van alles aan is gedaan om het vrachtverkeer uit Velsen-Noord te

-

weren.
er contacten zijn tussen het wijkplatform Velsen-Noord en Tata Steel met als doel een
oproep van Tata Steel aan haar werknemers niet door Velsen-Noord te rijden,
dit overleg met Tata Steel geen concrete verbeteringen teweeg heeft gebracht.
de omwonenden van de routes ervaren dat er ook nog te snel wordt gereden en er niet
wordt gehandhaafd.

Overwegende dat:
Velsen-Noord door zijn ligging tussen industrie en verkeerswegen milieutechnisch al een
zwaar belaste wijk is.
de leefbaarheid en verkeersveiligheid door het sluipverkeer verder wordt aangetast.
Verzoekt het college om:
In overleg met de bewoners van Velsen-Noord en bedrijven te onderzoeken welke
(verkeers)maatregelen genomen kunnen worden om op werkdagen sluipverkeer via de
Grote Hout of Koningsweg, en verder, te voorkomen en de uitkomsten van dat onderzoek
terug te koppeien aan de gemeenteraad
En gaat over tot de orde van de dag.
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Toelichting:
De bij de constateringen genoemde punten spreken voor zich. Indieners verzoeken het college
ook in contact te treden met het wijkplatform Velsen-Noord. Het wijkplatform heeft al
gesprekken gevoerd met Tata Steel en daarin een duidelijke oplossingsrichting aangegeven.
Een passende maatregel zou een zeer positieve uitwerking hebben op de leefbaarheid binnen
Velsen-Noord.
Routes sluipverkeer Velsen-Noord
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Datum: 2 oktober 2017
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