
 

Terugkoppeling idee 1: Dodelijke balustrade Ankersmidplein vervangen 
 

Fractie Terugkoppeling 

SP Wij vinden een onderzoek naar de veiligheid noodzakelijk. Een en ander moet op 
reguliere wijze opgelost worden 

PvdA In de openbare ruimte zijn altijd gevaren. Van belang is daarbij dat zaken waar de 
gemeente invloed op heeft voldoen aan de wettelijke kaders voor die zaken. Wij 
gaan er van uit dat dit het geval is. We zullen in een technische vraag aan het 
college dit voorleggen. 

CU Het is belangrijk dat het stadscentrum veilig is voor iedereen. Daarom willen wij als 
ChristenUnie een motie opstellen om het college te laten onderzoeken op welke 
punten deze balustrades te kort komen en hoe dit veiliger gemaakt kan worden. 

CDA CDA adopteert dit idee. Veiligheid voor onze inwoners en mensen van erbuiten is 
een belangrijk goed. De brug van stadhuis tot aan Rustenburg kent  
een gevaarlijk balustrade waar vooral kinderen makkelijk  
tussendoor kunnen vallen. Hier moet wat snel aan gebeuren. Zeker als blijkt dat de 
balustrade niet voldoet aan het. 

Rosa ROSA zal dit initiatief niet steunen. Hoewel we begrip hebben voor de zorgen van 
de initiatiefnemers zien we in de beschreven risico situaties toch primair een rol voor 
de ouder c.q. begeleider van het kind als het gaat om het voorkomen van 
ongevallen. Dat de beschreven situatie niet zou voldoen aan het bouwbesluit, zoals 
initiatiefnemer vermeldt is ons inziens een onjuiste interpretatie van de van 
toepassing zijnde artikelen uit het bouwbesluit. 

GroenLinks Wij vinden inderdaad dat dit gevaarlijke situaties kan opleveren en gaan graag in 
gesprek met de indieners van dit idee om te kijken hoe dit veiliger kan. 

PvdD Het is belangrijk dat het stadscentrum veilig is voor iedereen. Wij steunen elk 
initiatief om deze balustrade veiliger te maken. Of iets aan het bouwbesluit op 
papier voldoet vinden we minder interessant dan de veiligheid in de echte wereld 

POV Terugkoppeling volgt na het reces 

PVV Wij delen de zorgen van deze bewoners, wij hebben hier nader naar gekeken en 
vinden ook dat niet alles dichtgetimmerd kan worden. Kinderen en zeker kleine 
kinderen laat je daar niet alleen  spelen.  
Wij zien wel de noodzaak om de balustrade langs het fietspad te contoleren daar de 
onderste opening wel erg open is 

LZ Hoewel de inleiding van de ideeën markt suggereerde dat de gemeente nog ‘wel 
wat geld te  
besteden heeft bij de begroting’ voor de uitwerking van ideeën, willen wij vooraf 
melden dat wij daar  
wat genuanceerder naar kijken. De gemeente heeft grote tekorten op de jeugdzorg, 
overal moet  
bezuinigd worden, dat betekent dat we heel kritisch moeten zijn en moeten 
prioriteren. Geld wat we  
niet hebben kunnen we ook niet uitgeven.  
Dus een opmerking naar alle de initiatiefnemers: Dank voor jullie komst en 
uitwerking van jullie  
ideeën, we hebben ervan genoten om ze te horen! En zullen ze waar mogelijk, ook 
als ze niet worden  
gesteund, in onze gedachten houden voor  als er wel nieuwe mogelijkheden komen. 
Maar dus een  
winstwaarschuwing vooraf: Hoe sympathiek ook, kunnen we veel ideeën vanwege 
de financiële of  
juridische consequenties niet steunen.   
 
Liberaal Zaanstad wil dit idee steunen.  
 
Heel goed signaal en belangrijk om dit nader te bekijken en de  
balustrades veilig te maken. Regels moeten nageleefd worden. Als het  
niet veilig is danwel niet voldoet aan het bouwbesluit zal dit moeten  
worden aangepast.  Esthetiek mag nooit boven veiligheid gezet worden.   
Acties: vragen aan de portefeuillehouder openbare ruimte om dit op  



 

korte termijn op te pakken en na te gaan wat er moet gebeuren om de  
balustrades veilig te maken. 

VVD Balustrade niet veilig, veiligheid is ook verantwoordelijkheid ouders, kunnen  niet 
alles dichttimmeren. Doorsturen naar ambtenaren ivm bouwbesluit en toetsen 
veiligheid. 

D66 Wij hebben gevraagd of de inrichting in overeenstemming is met het  
bouwbesluit, dit blijkt het geval. Wij gaan hierop geen verdere actie ondernemen. 

Fractie 
Hotaman 

Terugkoppeling volgt 18-10 

Denk Terugkoppeling volgt na het reces 

DZ Terugkoppeling volgt na het reces 

 
 


