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Terugblik
Wat is er tot nu te gedaan?Mei 2017 → informatiebijeenkomst funderingen
September – oktober 2017 → openstelling participatiewebsite• uitnodiging per brief met instructies• op 9 september 2017 gelanceerd (Dag van Westzaan)• platform voor online mening geven en discussie voeren• 266 reacties verdeeld over 60 discussieonderwerpen
November – december 2017 → categoriseren uitkomsten website• algemene thema’s• gebiedsspecifieke thema’s
Januari – april 2018 → opstellen voorlopig ontwerp
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Resultaten
Algemene thema’s: • parkeren en weggebruik• snelheid en fietsen• trillingen• voetpadenVoorlopig ontwerp• vanavond ter inzage• wordt gepubliceerd op de website• opmerkingen op voorlopig ontwerp? Vul het reactieformulier in.• antwoorden worden verstuurd en gepubliceerd op de website

4



PAGINA

Parkeren en weggebruik
Parkeren:• hoge parkeerdruk Allanstraat en Vogelbuurt• waar mogelijk worden extra parkeerplaatsen aangelegd
Aantal motorvoertuigen (2016):• vrachtwagens: 30 per dag• auto’s: 2200 per dag
Snelheid motorvoertuigen:• gemeten op deel 50 km/u: • gemiddelde snelheid 39 km/u
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Snelheid (een aantal reacties)
“�.Zuideinde zo inrichten dat er niet harder dan 30 km gereden�.ook handhaven.”
“waarom 30 km in de Kerkbuurt en niet in de rest van het dorp?”
“�.geen wegversmalling of drempels�.liever geen drempels�.slecht voor de palen van de oude huizen.”
“gewoon 50, dat hoort bij een dorp als dit.”
“�.met stippellijnen fietspaden aangeven�.effect op snelheid�.bewust van fietsers en het wegdeel lijkt smaller.”
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Snelheid
30 km/u-zones • tussen Weelbrug en Allanstraat 362 (beschermd dorpsgezicht)• vanaf brug bij Allanstraat 299 (Davidzon) tot en met de Dolphijnstraat• vanaf CBS De Rank tot en met de brug nabij Allanstraat 112 • Zuideinde vanaf Vogelbuurt tot Overtoom
50 km/u-zones• overige weggedeelten
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Snelheid en fietsen
Waarom 50 km/u-zones behouden?• handhaving van 30 km/u is daar niet mogelijk• straat vol met snelheidsremmendemaatregelen (drempels) is ongewenst
Maatregelen op 50 km/u-zones• aanleg fietssuggestiestroken:- fietser krijgt een duidelijke plaats- optische versmalling van de rijbaan- positief effect op verlagen snelheid
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Nieuwe inrichting

Bestaande situatie
Nieuwe situatie
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Nieuwe inrichting

Bestaande situatie
Nieuwe situatie
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Trillingen
Een aantal bewonersreacties:“zwaar verkeer beperken of 30 km per uur in verband met schudden van woningen”“zwaar verkeer verbieden”“moeilijk, want er zijn al sinds lange tijd (agrarische) bedrijven in Westzaan gevestigd”
Maatregelen• verbeteren opbouw en vlakheid rijbaan• funderingsonderzoek en –herstel door bewoners. Voor info/advies: gemeentelijk adviesbureau funderingsherstel 075 - 655 22 27• monitoring panden tijdens werkzaamheden
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Voetpaden
Een aantal bewonersreacties:“Een doorlopend trottoir, zodat bewoners, eventueel met een kinderwagen of rollator, goed kunnen wandelen.”
“Veilige fietspaden en bruikbare trottoirs zouden een welkome aanvulling zijn.”
“Er wordt geregeld op de trottoirs geparkeerd waardoor voetgangers uit moeten wijken naar de rijbaan.”
Maatregelen• Aanleg van een doorlopend trottoir• De ruimte is beperkt, niet overal mogelijk
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Gebiedsspecifieke thema’s
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Gebiedsspecifieke thema’s
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Bewoners GemeenteSnelheid nabij brug de Allanstraat wordt tussen de Weelbrug en Allanstraat 362 (einde beschermd dorpsgezicht) ingericht voor 30 km/u.Ruimte voor parkeren en lopen de breedte is beperkt, dus een voetpad aan beide zijden is niet mogelijk en zou bovendien ten koste gaan van parkeerplaatsen.Aandacht voor inrichting beschermd dorpsgezicht
de Allanstraat en het Zuideinde worden voorzien van gebakken straatmaterialen passend bij het historisch karakter van het lint.Aanleg van een wandel- en fietsroute naar Westerkoog
een wandel-/fietspad naar Westerkoog valt buiten dit project (studie binnen gemeente).
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Gebiedsspecifieke thema’s
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Gebiedsspecifieke thema’s
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Bewoners GemeenteRuimte voor extra parkeren er is geen ruimte voor extra parkeerplaatsen bij dorpshuis De Kwaker.waar nodig, en mogelijk, worden extra parkeerplaatsen in de berm aan de oostzijde van de Allanstraat aangelegd.30 km/u zone basisschool Het gebied vanaf CBS De Rank tot en met de brug nabij Allanstraat 112 wordt ingericht als een 30 km/u zone (geen adviessnelheid). de herkenbaarheid van de zone als geheel wordt verbeterd.Slecht zicht door brug de brug nabij Allanstraat 112 maakt deel uit van de 30 km/u zone en dient daarbij als snelheidsremmerSlecht zicht door brug ‘KikkerseKluft’
de weg is voldoende breed en de situatie overzichtelijk. verregaande aanpassingen zijn hier niet nodig.
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Vervolg
Hoe verder?
april 2018 informatiebijeenkomstenverwerken bewonersreactiesmei 2018 bewonersreacties beantwoordenmei – juni 2018 opstellen definitief ontwerpjuni – september 2018 technische uitwerkingoktober – december 2018 aanbestedingjanuari 2019 start uitvoering
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Vragen
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