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Onderwerp

Beantwoording vragen

Geachte dames, heren,

Het lid van de gemeenteraad J. van Sliedregt (D66) heeft op 2januari 2019 vragen gesteld over
Overlast verkeer Hoogstraat.

Al geruime tijd bereiken ons klachten van ondernemers op en gebruikers van de Hoogstraat
over het verkeer op deze straat. Het is automobilisten (laden/lossen) toegestaan binnen
vastgestelde venstertijden over de Hoogstraat te rijden. Hiermee wordt echter dikwijls de hand
gelicht.
Ook wordt er geklaagd over de aanwezigheid van scooterrjders.
Op de Hoogstraat is fietsen toegestaan, waarbij geldt dat de fietser te gast is. Ondernemers
waarderen dit over het algemeen, maar onder gebruikers van de Hoogstraat heerst
onduidelijkheid en ergernis over de aanwezigheid van fietsers.

Inleidend vanuit het college:
De handhaving op de Hoogstraat op de venstertijden, scooterrjders en fietsers is een vast
onderdeel van de inzet van het team Toezicht en Handhaving en krijgt op dit moment al extra
aandacht. Het gaat om laden en lossen. Het is (mede) een verantwoordelijkheid van de
ondernemers om hun leveranciers hierover te instrueren. Voor de langere termijn zal
onderzocht worden of cameratoezicht kan bijdragen aan de handhaving.
1.

Op welke wijze gaat u op korte termijn èn structureel het buiten de venstertijden over de
Hoogstraat rijden van auto’s aanpakken en oplossen?
Antwoord:
Het handhaven van de venstertijden heeft al extra aandacht van het team Toezicht en
Handhaving. Ook de komende tijd zal er bij het overtreden van de venstertijden stringent
gehandhaafd blijven worden. Daarnaast zullen we de ondernemers nogmaals wijzen op hun
verantwoordelijkheid.
2.

Hoe kunt en gaat u de overlast door scooterrjders op de Hoogstraat aanpakken?
Antwoord:
Toezicht en Handhaving geeft in de handhaving ook aandacht aan de overlast door
scooterrjders.



3.
Op welke wijze gaat u voor alle partijen duidelijk maken, dat fietsers op de Hoogstraat te gast
zijn?
Antwoord:
Door de bebording wordt al duidelijk aangegeven dat de Hoogstraat een voetgangersgebied is
waar, bij wijze van uitzondering, mag worden gefietst. In de reguliere handhaving is hier ook
aandacht voor.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Schiedam,
de secretaris, de burgemee er,

drs. M.A. van den Hende, 1.s. C.H.J. Lamers


