
Herinrichting Weiver-Middel Westzaan

Beantwoording vragen nav bewonersavond d.d. 8 november 2018

Vraag Antwoord

Oprit wijzigen bij Middel 22 Ja

Speeltuin maken aan de Middel Gesprekken hier over vinden plaats met bewoners

Eenrichtingsverkeer met ontsluiting Guisweg Er komt geen eenrichtingsverkeer, een verzoek voor een 2e ontsluiting is door bewoners ingediend bij het college. Dit valt buiten dit project

Kappen 3 wilgen+1 voor woning. Ivm wortelgroei door fundering. Bomen blijven behouden, contact is gelegd met melder.

Trottoir ter hoogte van Weiver 1 verbreden Ja

Parkeren in bocht tegenover woning behouden. Ja

Zijn er foto's beschikbaar van het funderingsonderzoek? Als er bij een pand funderingsonderzoek is uitgevoerd zijn daarvan vaak ook foto’s beschikbaar. De onderzoeken die zijn uitgevoerd met behulp van subsidie zijn 

bekend bij het Funderingsloket van de gemeente Zaanstad. Voor meer vragen hierover kunt u mailen: funderingsloket@zaanstad.nl of bellen 075 - 655 22 27.

Lichtmast op erfgrens 46/48 graag behouden Ja

Geen extra bomen Er worden 12 bomen gekapt, 25 nieuwe geplant en 12 vervangen

Minimaal hetzelfde aantal parkeerplaatsen Het strekkende aantal meter parkeerruimte zal engiszins verminderen om tegemoet te komen aan de wens van meer groen en meer uitwijkmogelijkheden.

Geen bomen verplaatsen van trottoir naar de weg Om extra uitwijkmogelijkheden te creëren worden de boomvakken wel gerealiseerd.

Website openstellen, reacties op VO mogelijk maken. Ja, is gebeurd.

Alsjeblieft geen bomen op de rijweg ivm hinderen doorstroming. Om extra uitwijkmogelijkheden te creëren worden de boomvakken wel gerealiseerd.

Denk na over halfdiepe boomvakken resp. inhaalzone Is aangepast

Inrit staat niet op tekening ter hoogte van Weiver 75 Is aangepast

Wij hebben een dubbele uitrit, op tekening staat een enkele. Is aangepast

Tijdelijke ontsluiting bij de antenne Er komt geen tijdelijke ontsluiting bij de antenne omdat dit geen oplossing biedt voor de bewoners aan de Middel.

Geen eenrichtingsverkeer Er komt geen eenrichtingsverkeer

Geen geparkeerde auto's in de bocht naar de stoplichten. Situatie bij de bocht wordt aangepast.

Groenstroken tussen Middel 9-39, voorkeur voor gras met bloembakken, geen bosschage. is nog nader te bepalen

Graag parkeervakaanduiding. Er komt geen parkeervakaanduiding op de Middel en de noordzijde van het Weiver

Bomen op de rijbaan Dom idee. Om extra uitwijkmogelijkheden te creeeren en tegemoet te komen aan de wens van meer groen, worden de boomvakken wel gerealiseerd.

Geven de nostalgische lantaarnpalen wel voldoende licht? Ja

Graag tijdens de werkzaamheden zorgen voor voldoende alternatieve parkeerruimte. Wordt in de uitvoering meegenomen.

Wij hebben twee opritten. Oprit tpv voordeur kan vervallen, de oprit tpv de garage graag verbreden zodat daar 

twee auto's opgereden kunnen worden.

Is aangepast

Geen boom voor de deur. Er staat geen boom voor uw huis geprojecteerd op tekening.

Wat gebeurt er met de duiker thv nr 103? Is verzakt en andere zijde staat de sloot vol met stinkende prut. Deze zal worden geinspecteerd en zo nodig worden vervangen. De sloot zal worden uitgebaggerd.

Komt er direct glasvezel in de straat? Dit is niet aan de gemeente. Er is contact geweest met de nutsbedrijven. Aangegeven is dat er geen glasvezel wordt aangelegd. 

Indien toch bomen op de weg, deze gunstig situeren. Is aangepast

Graag kritisch kijken naar erfafscheidingen en overhangende beplanting. Er zal voorafgaand aan de uitvoering aan bewoners worden gevraagd om overhangende beplanting te verwijderen.

Graag kritisch kijken naar de uitritten Ok

Paats drempels op de weg ivm gevaarlijk hard rijden. In verband met de slappe bodem geven deze teveel trillingen.

Benieuwd hoe het staat met de plaatsing van Laadpalen Indien er behoefte is aan een laadpaal kan hiervoor een aanvraag worden ingediend bij de gemeente (via de website). Voor zover bekend, zijn er geen aanvragen 

ingediend.

Mogelijke tijdelijke ontsluiting, ter hoogte van Middel 180 een weg door het weiland richting afrit A8 Bedankt voor uw idee. Rijkswaterstaat accepteert echter geen extra (tijdelijke) aansluiting.

Waarom worden de huidige stenen en tegels niet hergebruikt? De huidige stenen en tegels zijn zo versleten dat hergebruik geen voordelen meer biedt.

Voor woning 7 t/m uitrit van woning 9 moet iets komen tegen het parkeren in de bocht. De weginrichting wordt aangepast.

Wellicht kunt u het trottoir tussen Weiver 9 en 23 versmallen om zo ruimte te creeren. Het trottoir op dit punt versmallen zal resulteren in een bredere weg, waar men harder op zal gaan rijden, dit is onwenselijk.

Graag nog een keer bijeen komen waneer het ontwerp is aangepast. Er komt geen extra bijeenkomst, de resultaten worden gedeeld via de website.

De maat van de bestaande inritten hanteren met een flauwe hellingshoek Hier is in het ontwerp rekening mee gehouden.

Zwaar verkeer alleen toelaten met maximale aslast. Bestaande aslastbeperking blijft.

Tijdens de werkzaamheden geen enorme shovels gebruiken ivm trillingen. Tijdens de uitvoering dient de aannemer rekening te houden met trillingen. In de voorbereiding houden we hier rekening mee.

Tijdens werkzaamheden grondwaterpeil goed monitoren. Dit zal gebeuren conform het monitoringsplan

Tijdens werkzaamheden zorgen voor voldoende parkeergelegenheid. Wordt in de uitvoering meegenomen.

Geen boom voor onze deur ivm lichtinval. Er staat geen boom voor uw huis geprojecteerd op tekening.

Graag onze inrit en die van de buren op tekening zetten. Deze zijn nu juist verwerkt.

Geen boom voor ons perceel ivm parkeren. Om een gelijkmatige boomstructuur in de straat te realiseren zijn de bomen herschikt. Deze zijn ook efficienter geplaatst.

Grond waar boom is geprojecteerd is van ons en niet van de gemeente. Volgens de kadastrale gegevens is uw tuin op gemeentegrond gesitueerd.

Geen boom tussen 132-134 maar tussen 130-132 De boom is op de door u gewenste locatie geplaatst.

 Nog nader in te vullen

Graag onze nieuwe inrit op tekening aangeven. Uw inrit is op tekening aangepast.

Verzoek om een centrale verzamelplaats rolcontainers Wij zien hiervoor vooralsnog geen mogelijkheden. Kan eventueel in samenspraak met de omgeving.


