Onderwerp:
Vragen VVD fractie over extreem hoge snelheden aan de Weesperstraat (TT van Diemen)

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Toelichting
De VVD fractie heeft van bewoners begrepen dat met enige regelmaat motoren en auto's vol
gas geven op de Weesperstraat. Soms meerdere keren achter elkaar. Met, volgens
ooggetuigen, extreem hoge snelheden. Dit veroorzaakt veel geluidsoverlast voor bewoners
aan de Leliëndaal en sommige achtergelegen straten. Naast de overlast vormt de hoge
snelheid gevaar voor de overtreders zelf, maar erger ook voor medeweggebruikers.
Wij hebben begrepen dat u reeds in mei, van meerdere bewoners, een melding openbare
ruimte heeft ontvangen via de website van de gemeente Diemen en/of het emailadres
‘meldpuntzorgenoverlast@diemen.nl’. U heeft ook van meerdere bewoners brieven over dit
onderwerp ontvangen. Ook de bewonerscommissie heeft u een brief gestuurd.
Bewoners hebben van de gemeente in eerste instantie een brief ontvangen waarin de gemeente
Diemen graag aangetoond ziet of de klacht door veel of door slechts enkele bewoners wordt
gedeeld. Daarop is door bewoners een actie gestart waarin gevraagd is u een mail te sturen
over dit onderwerp. Daar is door diverse bewoners gevolg aan gegeven. Vervolgens heeft de
gemeente aangegeven echte handtekeningen te willen ontvangen. Op dit moment verzamelen
bewoners deze handtekeningen of heeft u deze inmiddels ontvangen.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de VVD fractie, de volgende vragen:
1. Op welke wijze(n) zijn de bewoners op de hoogte gesteld dat er een hogere
geluidsnorm geldt voor dit gebied? Tot hoever strekt dit gebied?
2. Bent u op de hoogte van de door burgers ingediende klachten over geluidsoverlast via
de hiervoor gemelde manieren? Om hoeveel klachten gaat dit in 2017? En zijn deze
gecategoriseerd naar ernst of soort?
3. In welke mate wijkt de huidige geluidsoverlast af van de norm? Wanneer en waar zijn
metingen uitgevoerd?
4. Bent u bereid om er voor te zorgen dat de frequentie van handhaving wordt verhoogd?
En zo ja, in welke mate?
5. Welke acties heeft u reeds ondernomen naar aanleiding van de klachten?
6. Bent u bereid om op korte termijn samen met de bewoners over mogelijke oplossingen
van gedachten te wisselen? Zo ja, wanneer zou u dit kunnen organiseren?

