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Snel en toch schoon 
Op 12 februari vindt in sociaal activiteitencentrum de Singel in Edam om 20.00 uur een 
informatieavond plaats over het verkeer en vervoer in de regio Zeevang – Edam-Volendam – 
Waterland onder de titel Snel en toch schoon. 
De PvdA-afdelingen in deze gemeenten organiseren deze avond vanuit de ambitie om een snellere 
doorstroming van het verkeer in deze regio te krijgen zonder verdere aantasting van het milieu. 
Meningen, ideeën en acties verwerken ze in de programma’s voor de nieuwe gemeenteraden in 2010. 
Het mag duidelijk zijn dat deze problematiek verder reikt dan gemeentegrenzen. 
 
Interessant nieuws en goede ideeën 
Onze regio kent tal van vervoersknelpunten waar duizenden uit onze regio dagelijks mee te maken 
hebben. Velen vragen zich af wat er gebeurt om verbetering te brengen in de stressvolle en 
milieuonvriendelijke situatie.  
Denk aan de dagelijkse files tussen Volendam en ’t Schouw. Kan een nieuw treinstation in de 
Zeevang verlichting brengen? 
De gemeente Amsterdam bouwt naarstig aan een nieuwe Noord-Zuidlijn van de metro. Maar welke 
gevolgen heeft dit voor het vervoer vanuit Waterland en Edam-Volendam? 
Wat zijn de kansen voor optimaal openbaar vervoer? 
Biedt een transferium een oplossing? 
Er ligt al jaren een plan voor een tweede Coentunnel. Hoe staat het daarmee? 
Tientallen auto’s sluipen door de Purmer of via Uitdam naar Amsterdam-Noord. Is hier iets tegen te 
doen? 
De vrije busbaan langs de N247(de oudeE10) geeft ’s morgens lucht aan de overige rijbanen, maar 
kan deze busbaan ook voor de avondspits gebruikt worden? Zo ja, hoe dan? 
 
Op deze bijeenkomst krijgt u het laatste nieuws en de nieuwste creatieve ideeën. Bent u nieuwsgierig 
en wilt u meedenken? U bent van harte welkom! 
 
Elk traject komt aan bod 
In vier sessies worden de volgende trajecten besproken: 

1. Oosthuizen – Edam 
2. Edam – Monnickendam - Broek in Waterland 
3. Broek in Waterland – Het Schouw 
4. Het Schouw – Amsterdam Noord (Buikslotermeerplein) 
5. De Oost - Westverbindingen 

 
Experts, bestuurders en betrokkenen 
Een keur aan experts, bestuurders en betrokkenen is aanwezig om informatie te geven en ideeën 
mee te nemen, zoals: 
Drs. Martijn Smit, burgemeester Zeevang 
Dhr. Gohdar Masson en mw. Liesje Klomp, provinciale statenleden 
Drs.Tjeerd Herrema, wethouder Amsterdam. 
Drs. Dorus Luyckx, Co Pasdeloup, Brigitte Buis, voormalige wethouders gemeenten Waterland en 
Edam-Volendam. 
Ook vele raadsleden van de gemeenten zijn aanwezig. 
 
De koffie staat klaar; u bent van harte welkom. Tot dan! 
 
 
 
 
 
 
 
 


