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Onderwerp

herinrichting omgeving Bartelsluis

Gevraagde beslissing

In te stemmen met de herinrichting van de omgeving Bartelsluis
en het college het project verder te laten uitwerken.

Bevoegdheid

gemeenteraad

Inleiding en probleemstelling

Het Hoogheemraadschap wil de Bartelsluisbrug vervangen
omdat deze in slechte staat verkeert. Na vernieuwing van de
brug zal het eigendom overgaan naar de gemeente. De
verkeersveiligheid in de omgeving – met name die van de
fietsers – is al langere tijd onderwerp van discussie. Wij hebben
daarom overleg gevoerd met het Hoogheemraadschap.

Oplossing

Wij willen onderzoeken of het haalbaar is een nieuwe vaste brug
te plaatsen richting de Zaan (zie bijlage met overzichtstekening).
Deze brug zal één rijstrook bevatten en het verkeer wordt
gereguleerd door verkeerslichten. De Bartelsluisbrug kan
vervangen worden door een lichte brug die geschikt is voor
fietsers en voetgangers.
Het project heeft de volgende voordelen: gemotoriseerd verkeer
hoeft de lus niet meer te maken, waardoor overlast in de
Bartelsluisbuurt tot het verleden behoren. Ook verbetert de
veiligheid voor fietsers.
Het Hoogheemraadschap is bereid financieel bij te dragen aan
het project en stelt de werkzaamheden aan de Bartelsluisbrug
uit. Ook bestaan er subsidiemogelijkheden. Voordat wij het
project verder uitwerken – waarbij wij de financiën in kaart
brengen en de te doorlopen procedures – vragen wij uw raad om
een principeakkoord te geven.

Meetbare doelstellingen/output

Een nieuwe vaste brug, maakt het verkeerskundig gezien
eenvoudiger om een aansluiting te maken op een vrijliggend
fietspad in de onderdijk van de Engewormer. Door dit fietspad
hoeven fietsers en gemotoriseerd verkeer niet meer dezelfde
weg te delen. Ook bij de aanleg van dit fietspad wil het HHNK
financieel bijdragen. Dit heeft namelijk relatie met de toekomstige
dijkversterking van de Engewormer.
Een uitgewerkt project dat in uitvoering kan worden genomen.

Beslag op middelen

De uitgaven zijn beperkt en kunnen door de reguliere budgetten
worden opgevangen.

Evaluatie

Dit kan plaatsvinden na realisering van het project.

Alle op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage.
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