Krommenie17 januari 2022
Leden Provinciale Saten Noord-Holland
Geachte dames en heren,
Voorzitter,
Als zeer bezorgde burger van Zaanstad heb ik 2 jaar geleden in uw
commissie mijn zorgen uitgesproken over de leefbaarheid in Zaanstad-Noord
vanwege het ontbreken van een goede verbinding tussen de A8 en de A9.
Met name het verloren gaan van vele gezonde levensjaren van kinderen die
op school zitten en dag in dag uit vuile lucht in moeten ademen, zie daarvoor
het onderzoeken van Goudappel vind ik echt verschrikkelijk en gaan mij aan
het hart !
De boodschap die ik van u terugkreeg was dat ik toch vooral geduld moest
betrachten vanwege het onderzoek naar de mogelijkheden van een goede
landschappelijke inpassing.
Maar wat blijkt, het onderzoek ligt er, en…..het kan, sterker nog,…het
landschap wordt er beter van..!
Voorzitter en via u,
Geachte dames en heren van Provinciale Staten,
Ik roep u beleefd doch meer dan dringend op om door te stappen en om de
ontbrekende schakel, de verbinding tussen de A8 en de A9 waarvan de
planvorming dateert uit de midden jaren 50 van de vorige eeuw voortvarend
aan te pakken.
Wel roep ik u op, zoals ik dat eerder ook heb gedaan om daarbij het hele
traject in ogenschouw te nemen omdat er ook in het midden van Zaanstad
nabij de Coenbrug een manifest leefbaarheidsprobleem gaande is wat
dringend om een oplossing vraagt
Het is mij bekend dat er in de gemeenteraad van Zaanstad verschillende
moties zijn aangenomen om de snelheid op de A8 terug te brengen van 100

naar 80 kilimeter per uur en tevens over te gaan naar aanzienlijk hogere
geluidschermen dan de huidige.
Rijkswaterstaat geeft tot heden helaas NUL op het request.
Help
Leg de A8-A9 verbinding svp zspm aan. Niet zozeer vanwege de mobiliteit
maar vooral vanwege de leefbaarheid die om een oplossing schreeuwt.
De vele gezonde levensjaren die van kinderen worden afgepakt dat kan echt
niet meer en moet echt stoppen !
Vindt deze vader, opa maar vooral bezorgde burger van Zaanstad.
Dank voor uw aandacht.
Zijn er vragen verneem ik deze graag.
Vriendelijke groeten,
Jan de Vries

