
Samenvatting digitaal overleg met gemeente op 4-februari 2021 

aanwezig namens de werkgroep Agathebuurt: Thea, Ruud Mantel, Andre Haakman, Ellen 

Veldhuis en Ruud Veldhuis. 

aanwezig namens de gemeente: Siep van Jaarsveld, Jille de Boer, Oscar Kramer, Mark Drost 

en Lya van Arum 

 

Gezien het feit dat er politieke ontwikkelingen gaande zijn op verkeerstechnisch gebied zowel 

landelijk als op gemeentelijk vlak is er besloten om de herinrichting van de Eikelaan te 

heroverwegen. 

De landelijke politiek is groot voorstander van een 30km limiet binnen de bebouwde kom. 

Tevens wordt momenteel binnen de Gemeente Zaanstad ook aan het Zaans Mobiliteits Plan 

gewerkt. Welke de verkeerstromen binnen de gemeente moet gaan regulieren. 

De vurige wens van de werkgroep blijft nog steeds een 30 km zone voor de Eikelaan. 

Beide zaken hebben de gemeente Zaanstad en de werkgroep Agathebuurt doen besluiten om 

even de tijd te nemen om tot een definitieve beslissing te komen. 

In Mei 2021 zullen de werkgroep en de gemeente weer in gesprek gaan over de herinrichting 

van de Eikelaan. 

Het verzoek van de gemeente is om ook andere bewoners van de Eikelaan te spreken mocht je 

mee willen discuseren geef je e-mail adres dan even door op : agathebuurt@gmail.com of via 

de Whatsapp 

Bewoners Agathe buurt zien Weverstraat als voorbeeld 

voor Eikelaan 



Uit de enquête in de whatsapp groep blijkt dat de nieuwe indeling op de Weverstraat als 

voorbeeld wordt gezien voor de Eikelaan.  

Begin 2021 wordt gestart met de herinrichting van de Eikelaan. 

Grootste probleem momenteel is dat onze huizen staan te schudden bij het voorbijgaan van 

zwaar verkeer, (tractoren, lijnbussen, en vrachtwagens) 

Tevens is het erg druk in de straat en wordt er door de verkeersdeelnemers geen rekening mee 

gehouden dat er ook 'gewoon' mensen in de straat wonen. 

Wij willen dan ook graag dat er minder hard gereden wordt in de straat en willen dan ook een 

30 Km. 


