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1 Inleiding 
 
De Weiver en Middel (zie figuur 1.1) maken deel uit van een historisch lint. Het lint wordt 
begrensd door de provinciale weg N515 in het zuiden en het viaduct van de A8 in het 
noorden. Vanaf mei 2019 start de gemeente Zaanstad met het vervangen van het riool in 
de Weiver en Middel. Het riool is op meerdere plaatsen verzakt en beschadigd, waardoor 
het niet goed meer functioneert. Met het vervangen van het riool, wil de gemeente 
Zaanstad ook de openbare ruimte opnieuw inrichten. Bij de herinrichting is ruimte voor 
een andere indeling van straten, parkeervakken, groen en overige openbare ruimte. 
 
De gemeente Zaanstad heeft Goudappel Coffeng gevraagd om voor Weiver-Middel een E-
spraak pagina te maken en te beheren. Bewoners van de Weiver en Middel zijn 
vervolgens uitgenodigd om via E-spraak te participeren. De website E-spraak is in 2003 is 
door Goudappel Coffeng nl ontwikkeld. Door middel van deze website is het mogelijk dat 
burgers en andere belanghebbenden digitaal kunnen inspreken. E-spraak maakt het 
mogelijk om online een mening over een onderwerp te ventileren, maar ook om 
onderling over onderwerpen te discussiëren.  
 
Er is aan de bewoners gevraagd welke kwaliteiten behouden moeten blijven en op 
welke plaatsen kansen liggen. Maar ook welke plekken nu problemen opleveren. 
Thema's waar met name inspraak in was gewenst waren groen, openbare verlichting, 
verkeersveiligheid en parkeren. In deze notitie zijn de reacties overzichtelijk gebundeld. 
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Figuur 1.1: Weiver en Middel gearceerd weergegeven (bron: ondergrond: Google Maps). 
 

2 Onderzoeksverantwoording 
 
Totstandkoming respons 
De gemeente heeft de bewoners aan de Weiver en Middel per brief uitgenodigd om te 
reageren op de E-spraak website (https://www.e-
spraak.nl/Zaanstad2018/Informatie.php). De web omgeving voor de Weiver en Middel is 
op 12 maart 2018 in gebruik gesteld en vervolgens 6 weken opengesteld. Sinds 23 april is 
de website nog te benaderen, maar is het plaatsen van een opmerking/reactie niet meer 
mogelijk.  
 
Op de webpagina kregen bewoners een interactieve kaart te zien van het 
onderzoeksgebied. Bewoners konden op één of meerdere emoticons klikken op de kaart 
en daarbij aangeven wat er op deze locatie(s) speelt. Daarnaast konden ze een nieuwe 
discussie starten door zelf een emoticon te plaatsen. Inspraak geven over een algemeen 
onderwerp zonder duidelijke locatie was mogelijk in een daarvoor opgesteld forum.  
 
Er zijn in totaal 108 opmerkingen geplaatst door bewoners.1  
 
 

                                                            
1 In het meegestuurde Excel-bestand staan iets meer opmerkingen, dit is te verklaren door  
(onterecht) dubbel geplaatste opmerkingen. Daarnaast is in het bestand het aantal opmerkingen per  
categorie anders. In de rapportage is namelijk een corrective toegepast; behalve locatie op de kaart  
is ook gekeken naar de inhoud van de opmerking om te bepalen waar deze bijhoort. 
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Privacy 
Reacties op de E-spraak website zijn in principe anoniem. Vanwege privacy en het 
beschermen van persoonlijke gegevens hoefden bewoners zich niet te registeren. 
Vanwege de anonimiteit is daarom ook onbekend hoeveel bewoners hebben 
gereageerd.  
Deze anonimiteit heeft als nadeel dat niet met zekerheid gezegd kan worden, dat alle 
reagerende bewoners daadwerkelijk in het onderzoeksgebied wonen. Daarom is 
ingesteld dat het starten van een discussie registratie vereiste. Dit registreren kon met 
door de gemeente aangeleverde gegevens in de uitnodigingsbrief. Anderzijds zijn de 
kandidaten per brief uitgenodigd om te reageren en er is weinig reden om aan te nemen 
dat er inspraak is binnengekomen door bewoners buiten het onderzoeksgebied. Het 
reageren op discussies vereiste geen registratie.  
 
Wanneer bewoners een vraag wilden stellen, konden zij dit doen via een contactpersoon 
van de gemeente.  
 

 

3 Onderzoeksresultaten 
 
Op de interactieve kaart zijn 53 discussies gestart. Daarnaast zijn in het forum 11 topics 
geopend over onderwerpen zonder duidelijke locatie. Gezamenlijk zijn binnen deze 64 
discussies, 108 opmerkingen geplaatst. 
 

 
Figuur 3.1: Spreiding reacties. 
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De opmerkingen zijn op basis van de spreiding op de kaart (zie figuur 3.1) gebundeld in 8 
clusters. 
 
Cluster Aantal opmerkingen 

Weiver 39 

 Middel 28 

Kruising Weiver en Middel 8 

Kruising Weiver en N515, provinciale weg  4 

Kruising Middel en N515, provinciale weg 10 

Natuur- wandelgebieden 6 

Overige locaties 3 

Algemene opmerking (geen locatie) 10 

Tabel 3.1: Reacties geclusterd op basis van locatie. 
 
In de rest van dit hoofdstuk is per cluster een samenvatting geplaatst van de reacties. 
Opmerkingen zijn een keer gemaakt, tenzij er een hoger aantal bewoners bij vermeld 
staat. Binnen een opmerking kunnen meerdere ideeën van een bewoner zitten.  
 
3.1 Weiver (39 opmerkingen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ Groen 

- Meer groen geeft de straat een geheel ander (beter) aanzicht zeggen vier 
bewoners. Overleg over soorten is gewenst i.v.m. allergieën. Een van deze 
bewoners zegt dat groen ook gebruikt kan worden bij het remmen van verkeer. Een 
andere bewoner beaamt dit, maar wil niet minder parkeerplekken.  

■ Parkeren 
- Er is een tekort aan parkeerplekken zeggen vijf bewoners. Het aantal plekken 

moet daarom niet omlaag. Een van hen stelt een parkeerplek per huis voor of een 
bezoekersparkeerterrein verderop. 

- Verhoogde parkeerplekken en / of ander straatniveau zijn onwenselijk zeggen 
vier bewoners. Een van de bewoners legt uit dat oudere woningen en tuinen dan 
volstromen met regenwater. Een ander legt uit dat passeren dan onmogelijk wordt. 
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- Parkeerplekken op de brede stoep zijn onwenselijk, omdat dit ten koste gaat van 
speelruimte voor kinderen. 

- Stoep aan de oneven kant omlaag halen en op gelijke hoogte brengen met de 
rijbaan en vervolgens afzetten met paaltjes is een voorstel. Zo krijgen voetgangers 
meer ruimte en dus veiligheid zegt een bewoner. Een andere bewoner ziet graag 
ook een andere inrichting in afstemming met het nieuwe geheel.  

- Twee bewoners vragen om rekening te houden met hun handicap 
(mindervalideplaats) 

- Iemand oppert om parkeerhavens te realiseren omdat het nu door de vele 
geparkeerde auto’s moeilijk passeren is. Iemand reageert dat havens alleen 
aangelegd kunnen worden waar voldoende ruimte kan worden gehouden aan de 
trottoirzijde. Anders neemt het aantal plekken af en wordt het parkeerprobleem 
groter. 

- Bewoners met een eigen inrit kunnen consequenter ook hierop parkeren zeggen 
twee bewoners, om parkeerplekken op straat te sparen. 

- Een bewoner stelt voor van 2 naar 1 stoep te gaan om meer parkeerruimte te 
creëren.  

■ Verkeersveiligheid 
- Het realiseren van eenrichtingsverkeer op de Weiver wordt zes keer genoemd. Dit 

is vaak in combinatie met de wens om een ontsluiting te creëren.  
- Er wordt op de Weiver te hard gereden zeggen vijf bewoners, terwijl er veel 

kinderen en dieren zijn. Een van deze bewoners zegt dat er zo snel mogelijk 
drempels geplaatst moeten worden. Een andere bewoner ziet graag een rotonde 
waarbij fietsers voorrang hebben, omdat het voor kinderen onveilig is dat ze na 
het stoplicht na 3 meter opnieuw moeten stoppen bij het fietspad.  

- Drie bewoners benoemen drempels onwenselijk te vinden als maatregel, 
vanwege verzakkingen en oude woningen en extra geluidsoverlast.  

- Er is een gevaarlijke bocht (weinig overzicht) in de Weiver zeggen drie bewoners. 
Dit komt (mede) door de geparkeerde auto’s. Er wordt geen (gevaarlijke) rijrichting 
gespecificeerd.  

- Twee bewoners stellen voor om van de Weiver een fietsstraat te maken, waarbij 
een bewoner voorstelt dat het trottoir verbreed wordt (i.v.m. te hard rijdend 
verkeer).  

- De stoep is onregelmatig wat onveilig is voor de kinderen. 
- Het chaotische parkeren verlaagt de overzichtelijkheid van het gehele 

straatbeeld.  
- Iemand stelt voor om een klein fietspaadje aan te leggen. 

■ Overig 
- A.u.b. rekening houden met opstelplaats afvalcontainers. Iemand vult aan dat 

ondergrondse opslag voor afval ongewenst is.  
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3.2 Middel (28 opmerkingen) 

■ Ontsluiting 
- Twee bewoners stellen voor om een ontsluiting van de Middel op de provinciale 

weg te realiseren bij de rotonde van de A8, mits alleen toegankelijk voor 
bestemmingsverkeer. Een bewoner reageert dat het niet te handhaven is om 
alleen bestemmingsverkeer toe te laten. 

■ Verkeersveiligheid 
- Drie bewoners zeggen dat er te hard wordt gereden (ook door de bewoners zelf). 

Wellicht kan een herinrichting gepaard gaan met snelheidsmaatregelen. Drempels 
worden door een ander onwenselijk genoemd vanwege het “schudden” wat hier 
mee gepaard gaat of zelfs onmogelijk (vanwege vereiste toegang voor 
nooddiensten). 

- De Middel is bij het viaduct even heel smal, waardoor je met wiel in de modder 
komt. Voorstel is om, net zoals op ander punt gebeurd is, wat met stenen te 
verstevigen. Twee andere bewoners beamen dit. 

- Een voetpad naast het fietspad richting de papiermolen is wenselijk zeggen drie 
bewoners. Er ontstaan soms onveilige situaties. Een van de bewoners stelt voor om 
dit voor het gehele traject langs de provinciale weg te doen. 

■ Groen 
- Op de plaats van een groot vlak met steentjes kunnen verhoogde plantenbakken 

met vaste sterke bloeiende planten komen. Juist nu insecten het zo moeilijk 
hebben is dit een kans. Twee andere bewoners onderschrijven dit plan. 

- Groenstroken kunnen bezaaid worden met vlinder- en bijvriendelijke bloemen. 
- Twee bewoners benoemen dat ze de oude bomen aan het begin van de Middel 

graag behouden. 
■ Parkeren 

- Parkeervakken i.p.v. strepen tussen Middel 9 en 39 (nu wordt ruimte inefficiënt 
benut bij parkeren).  

- Een andere bewoner stelt voor om schuine/grotere parkeervlakken aan te leggen. 
- Een bewoner geeft aan de parkeerplekken voor de woningen (ter hoogte van de 

Middel 68) te willen behouden. 
■ Voetpad 

- Wandelpaden kunnen verbeterd of aangepast worden zeggen drie bewoners 
(door bijvoorbeeld groenstroken tussen Middel 1 t/m 39 te verwijderen).  

 
3.3 Kruising Weiver en Middel (8 opmerkingen) 

■ Verkeersveiligheid 
- De kruising tussen de Weiver en Middel wordt onveilig genoemd (drukte en weinig 

overzicht). De bewoner noemt een kleine rotonde of verkeersheuvel met aan alle 
drie de zijden haaientanden als optie.  

- Een rotonde op de plek van de verkeerslichten bij de Kerkbuurt wordt door vier 
bewoners gesteund.  

- Drie van die vier bewoners vinden dat de rotonde idealiter samengaat ontsluiting 
van de Middel naar de provinciale weg als idee.  
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- Twee bewoners stellen voor de stoep te verbreden in de bocht om het overzicht te 
vergroten. Een van de twee bewoners wil de stoep door laten lopen, zodat 
weggebruikers langzaam de straat op moeten rijden. 

■ Groen / Verkeersveiligheid 
- De groenstrook in de bocht wordt niet onderhouden, waardoor fietsers zich 

verwonden en het overzicht verminderd wordt, zegt 1 bewoner.  
- Een bewoner stelt voor om de drie hoge bomen die langs Weiver 157 staan te 

verwijderen en hier kleinere en traag groeiende bomen te plaatsen. 
■ Parkeren 

- Dezelfde bewoner stelt voor om verwaarloosde plantsoenen te vervangen voor 
parkeerplaatsen. 

 
3.4 Kruising Weiver en N515, provinciale weg (4 opmerkingen) 

■ Verkeersveiligheid 
- Er is weinig overzicht zeggen 3 bewoners (geparkeerde auto's ontnemen het zicht,  

fietsers rijden door rood en rekenen niet op verkeer, er is geen aanduiding op de 
straat voor overstekers).  

- Er wordt hier te hard gereden zeggen 2 bewoners. Er wonen veel jonge kinderen in 
deze buurt.  

- Een rotonde en / of eenrichtingsverkeer wordt door 1 iemand voorgesteld.  
 

3.5 Kruising Middel en N515, provinciale weg (10 opmerkingen) 

■ Verkeersveiligheid 
- Tien bewoners stellen voor om een ontsluiting van Middel naar de provinciale weg 

te realiseren. Een bewoner stelt voor om dan bij Middel een kruispunt met 
stoplichten te realiseren en het verkeer op de provinciale weg af te remmen. Een 
andere bewoner stipt aan dat ontsluiting er vroeger was, maar dat deze verwijderd 
is vanwege ongelukken tussen auto’s en fietsers. 

- Er wordt voorgesteld om eenrichtingsverkeer te realiseren op de Weiver door vier 
bewoners. Een bewoner benoemt juist dat door eenrichtingsverkeer het verkeer 
alleen maar harder zal gaan rijden. 

- Er komt veel (vracht)verkeer van en naar de Middel over de Weiver, terwijl de straat 
smal is.  
 

3.6 Natuur- en wandelgebieden (6 opmerkingen) 

■ Groen (gebied ten noorden van de Weiver en ten westen van de Middel) 
- Drie bewoners noemen dat het gebied onaangetast moet blijven, wat er ook met 

het straatbeeld gebeurt 
- Drie bewoners willen graag dat honden zijn toegestaan in de Reef en een van 

deze bewoners vraagt om een wandelpad waar je met een hond kan lopen.  
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3.7 Overige locaties (3 opmerkingen) 

■ Openbare verlichting 
- Twee bewoners vragen om een voetpad langs de provinciale weg (N515).   
- Drie bewoners benoemen dat extra verlichting gewenst bij de N515. Auto’s 

kunnen verblinden en er zijn voetgangers die slecht zichtbaar zijn. 
 

3.8 Algemene opmerkingen zonder locatie (10 opmerkingen) 

■ Openbare verlichting 
- Drie bewoners benoemen het idee om de mooie oude straatlantaarns die in de 

Kerkbuurt staan door te trekken naar de Weiver en de Middel. Dit behoudt het 
oude dorpsgezicht of karakteristieke straatbeeld. 

■ Afval 
- Manden voor bladeren in de buurt 
- Vaste plekken voor kliko’s 

■ Parkeren 
- Parkeerterrein tegenover Middel 58 moet blijven, maar wel verbeterd worden. 
- Een bewoner zegt dat alle ruimte nodig is en dat er niet met plantenbakken of 

vakken parkeerplaatsen gemaakt mogen worden. 
■ Kinderen 

- Kinderen kunnen niet bij een speeltuin komen zonder een drukke weg over te 
moeten steken. Speeltuin is dus gewenst, bijvoorbeeld bij parkeerterrein naast 
Middel 39 (groenstrook) of bij de kruising Middel met Weiver (even zijde). 

■ Overig 
- Er wordt een voorstel gedaan om (d.m.v. Rijkssubsidies) de aanpak te combineren 

met een transitie van gas naar duurzame energie. 
■ Verkeersveiligheid 

Door middel van obstakels op de straat snelheidsaanpassingen realiseren. 


