
Bewonersbrief Uitnodiging inloopbijeenkomst voorontwerp 

brug Haaldersbroek 

Datum bewonersbrief: 17 januari 2019 

Contactpersoon: de heer Heijn 

Contact: 14 0 75 of f.heijn@zaanstad.nl 

Inhoud bewonersbrief:  

Op 29 januari 2019 van 19.30 tot 21.30 uur organiseert de gemeente een 

inloopavond waarin het voorontwerp van de nieuwe brug tussen ’t Kalf en 

Haaldersbroek wordt gepresenteerd. U kunt zelf kiezen, tussen 19.30 en 21.30 uur, 

wanneer u wilt langskomen. Tijdens de avond kunt u vragen stellen aan de 

aanwezige ambtenaren en wethouders mevrouw N. Groothuismink en de heer G. 

Slegers en is er gelegenheid tot het invullen van een reactieformulier. 

De inloopavond is in buurthuis de Bovenkruier, Drielse Wetering 49 Zaandam. 

Voorontwerp 

Het voorontwerp van de nieuwe brug is tot stand gekomen in samenwerking met een 

klankbordgroep, die de belangen van de buurt vertegenwoordigen. 

De grootste wijziging ten opzichte van het ontwerp welke in het verleden is 

gepresenteerd, is dat de bovenbouw van de brug wordt uitgevoerd in hout. 

En de voornaamste wijzigingen ten opzicht van de bestaande brug zijn: 

o de hameipoort wordt naar achteren verplaatst zodat de doorvaartbreedte 

vergroot wordt; 

o de brug wordt 20 cm verbreed tussen de leuningen, voor verbetering van de 

draaicirkel richting de Braakdijk en om aanrijdschade aan de brug te 

voorkomen. 

Welstand 

Het voorontwerp is voor een voorlopig advies op 11 december 2018 getoetst door de 

Welstandscommissie. Resultaat is dat het ontwerp geen aantasting is voor het 

beschermd dorpsgezicht Haaldersbroek. 



Vervolg 

Na de inloopavond verzamelen we de suggesties en opmerkingen in een nota van 

reacties, voorzien van een antwoord. Eventueel wordt het voorontwerp aangepast. 

Het college van B&W besluit vervolgens over het definitief ontwerp. 

Zodra de werkzaamheden door het Hoogheemraadschap aan de Braakdijk gereed 

zijn, naar verwachting is dat medio september 2019, wordt gestart met het vervangen 

van de brug. 

Het voorontwerp van de nieuwe brug, de nota van reacties van de inloopavond en 

zodra gereed het definitief ontwerp kunt u bekijken op de website www.zaanstad.nl 

(zoekterm: Haaldersbroek). 

Vragen? 

Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebt, kunt u met mij contact 

opnemen via de gemeentelijke informatielijn 14 075 of via e-mail op 

f.heijn@zaanstad.nl. 

Graag tot ziens op dinsdag 29 januari. 




