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Toelichting bij de vragen:

D66Velsen heeft meerdere signalen ontvangen uit Driehuis dat de situatie rondom het IJspaleis
regelmatig als onveilig wordt ervaren. Vooral fietsers hebben met enige regelmaat last van auto’s
die van de rotonde af komen en zonder goed te kijken naar de stoep aan de oostzijde van de
Driehuizerkerkweg rijden om daar te parkeren. Ook geparkeerde auto’s die zonder te kijken het
portier open doen zorgen vaak voor onveilige situaties.
Vraag 1

Onderschrijft het college het beeld dat er zich op deze locatie regelmatig onveilige situaties
voordoen?
Antwoord vraag 1

Omdat het hier druk kan zijn is de situatie soms onoverzichtelijk. In die zin is de situatie voor het
college een punt van aandacht. Toch zijn er bij het college geen ernstige incidenten bekend. Het
college onderschrijft dan ook niet op voorhand dat het een onveilige situatie is.
Vraag 2

Zo ja, is het college bereid om samen met omwonenden en ondernemers te kijken naar
oplossingen, zoals bijvoorbeeld een parkeerverbod aan beide kanten van de Driehuizerkerkweg ter
hoogte van het IJspaleis?
Antwoord vraag 2

Aangezien het probleem op zich wel duidelijk is, verwacht het college niet dat overleg met
omwonenden en ondernemers nieuwe gezichtspunten zal opleveren. Aan de westzijde van de
Driehuizerkerkweg is een parkeerverbod ingesteld. Aan de oostzijde parkeren auto’s gewoonlijk
met twee wielen op de stoep. Er blijft dan voldoende ruimte over voor twee auto’s om elkaar te
passeren. Een parkeerverbod aan de oostzijde is daarom niet perse nodig. Het college is
desondanks wel bereid om nader onderzoek te doen naar het instellen van een stopverbod ter
hoogte van het IJspaleis. Hierbij zal ook de handhaafbaarheid van zo’n verbod meegewogen
worden.
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Vraag 3

Zo nee, is het college bereid om op korte termijn de (mogelijke) veiligheidsproblemen op deze
locatie in kaart te brengen?
Antwoord vraag 3

Het college is bereid om nader onderzoek te doen naar het instellen van een stopverbod ter plekke.

Vraag 4

Kan het college aangeven op welke termijn het mogelijk is om met omwonenden en ondernemers
in gesprek te gaan en eventuele maatregelen te nemen?
Antwoord vraag 4

Het college verwacht niet dat overleg met omwonenden en ondernemers nieuwe gezichtspunten
zal opleveren. Nader onderzoek naar het instellen van een stopverbod zal binnen enige weken
plaatsvinden.
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