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Voorstel: 112 - 2018
Agenda no. : 7

Naar aanleiding van de Begrotingsraad op 8 november
De raad van de gemeente Edam-Volendam in vergadering bijeen d.d. 8 november 2018

Onderwerp: Toezichthouder Centrum Volendam

De Raad,
gehoord de beraadslaging,
beseffende dat de vernieuwing van het centrum van Volendam zal begin 2019 zijn afgerond.
Verkeersstromen in de 'Oude Kom' zullen veranderen, parkeerplaatsen zullen verdwijnen of op een
andere locatie terugkomen. Het autoverkeer krijgt te maken met een beperkte toegankelijkheid en het
zware vrachtverkeer zal worden geweerd uit de directe en indirecte omgeving van het Europaplein. Dit
zal niet van zelf gaan. Het risico is groot dat de veranderingen irritatie en overlast zullen veroorzaken
waar de omwonende en ondernemers last van ondervinden. Dit kan de verkeersveiligheid benadelen,
het woongenot van de omwonenden en het plezier van bezoekers die in de oude kom verblijven
verminderen.
Een toezichthouder, die specifiek voor de Oude Kom wordt ingezet zal een groot deel van deze
problemen kunnen voorkomen. Met name in het voorjaar, als alle werkzaamheden zijn afgerond en
iedereen, inwoners en toeristen, de Oude Kom weer zullen bezoeken zal deze toezichthouder van
grote waarde zijn. Pas dan zullen alle veranderingen opgemerkt worden en invloed hebben op het
gebied.
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Verzoekt het College-eer, toezich ·
-a.n te stellen voor do--J;JeFiéde van één jeer, start 1-1-2019,
met als prioritering toezicht en handhaving te houden in de Oude kom van Volendam en in het laatste
kwartaal 2019 te evalueren w
··
n deze
· ·eke-toezicbtba11d.er:..is..g.eweest.
De aanstelling van de toezichthouder kan woeden bekestigd-u1t-de extra bijdfage-vaF1 € 65k, die aan
he.t..Yerkeersplan..i&-toegelmAd en ~ua prieritering hieraf;) in te zetten-:l

en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening en naam:

Emile Karregat

