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Plan van Aanpak 

 

 
De gemeente Zaanstad is voornemens om in 2017 de Westzijde tussen de Vinkenstraat en de 
Papenpadsloot op te knappen. Zowel het riool als de verhardingen worden vervangen omdat deze zijn 
versleten. Ook wordt aandacht besteed aan het groen en straatmeubilair. In 2016 wordt in relatie tot 
het verbeteren van het openbaar vervoernetwerk, het weggedeelte tussen de sluis en de Vinkenstraat 
opgeknapt. Dit betreft een ander project en valt dan ook buiten de scope van dit plan van aanpak. 
 
Kortom bij de herinrichting van de Westzijde gaat om de herinrichting van de openbare ruimte. Hiertoe 
is vanuit het domein Openbare Ruimte, Veiligheid en Dienstverlening, opdracht gegeven.  
 
Het plan van aanpak beslaat fase 1 van het project: van het verzamelen van uitgangspunten tot en 
met het definitieve ontwerp. Indien gewenst kan in een later stadium ook voor de uitvoering een plan 
van aanpak worden geschreven. 
 
Waarom een plan van aanpak 
Kenmerkend voor dit deel van de Westzijde is de combinatie van woningen, (grote) bedrijven winkels 
en leegstaande panden / braakliggende grond. Het deel tussen de Gedempte Gracht en de 
Stationsstraat is aangewezen als kernwinkelgebied. De Westzijde tussen de Gedempte Gracht en de 
Klokbaai wordt gezien als ‘Aanloopstraat’. Tevens is het een essentiële ontsluitingsweg voor de 
aangrenzende woongebieden, een belangrijke ontsluiting van het verkeer in de noord-zuidrichting, 
onderdeel van het openbaar vervoer netwerk en een druk bereden fietsroute.  
 
De Westzijde maakt onderdeel uit van een waterkering en delen van de openbare ruimte zijn niet in 
eigendom bij de gemeente. 
 
Vanuit diverse beleidsvelden is er aandacht voor de Westzijde. Zo zijn onder andere de volgende 
zaken noemenswaardig: 

- Platform 31 Experiment Aangename Aanloopstraten; 
- Verkeersplan Zaandam Centrum; 
- Detailhandelsvisie 2015, gemeente Zaanstad; 
- Ruimtelijke structuurvisie: Westzijde onderdeel historische linten; 
- Masterplan Inverdan; 
- Meerjaren Investerings Plan (MIP) voor de renovatie van wegen, riool, groen en water.  

 
Uit bovenstaande uiteenzetting valt onder andere op te maken dat er een groot aantal stakeholders is, 
met ieder hun eigen belangen en wensen ten aanzien van de inrichting en het functioneren van de 
Westzijde. Een ieder zodoende met een eigen doel en ‘ideaal eindbeeld van de herinrichting’. 
 
Dit plan van aanpak moet eraan bijdragen dat alle partijen: 

- Dezelfde informatie ontvangen en weten wat de scope / begrenzing is van het project; 
- Worden gehoord: hun wensen / aandachtspunten kunnen uiten; 
- Duidelijk wordt waarom tot bepaalde inrichtingskeuzes is gekomen; 
- Weten op welke onderdelen zij zelf moeten acteren.      

 
Motto 
Met de wetenschap dat niet aan alle wensen kan worden voldaan, is het streven om tot een zo breed 
als mogelijk draagvlak te komen voor de herinrichting. Met in het definitieve plan ruimte voor het 
inpassen van toekomstige ontwikkelingen. 
 
 



 

 
Schematische weergave begrenzing projectgebied Papenpadsloot - Vinkenstraat 
 
Legenda: 

  Her in te richten openbare ruimte. Verbijzondering materiaalgebruik. 
  Opknappen openbare ruimte 1 op 1. Standaard materiaalgebruik. 
 
30 km/uur Zone waar max 30 km/uur mag worden gereden.  

Op onderdelen uitstraling Gedempte Gracht. 
 

  Zoekgebied overgang 50 km naar 30 km/uur. 
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Processchema ontwerpfase 
 
  Stap1     Stap 2   Stap 3           Stap 4         Stap 5 

 
 
 Samenwerking met selecte groep ondernemers en bewoners 
  
 Reactiemogelijkheid alle belanghebbenden 
 
Belanghebbenden zijn:  
Extern: Bewoners, ondernemers detail, bedrijven, vastgoedeigenaren, Connexxion, Fietsersbond, 
HHNK en Nutspartijen. 
Intern: diverse beleidsafdelingen, uitvoering, projectgroep Inverdan, projectgroep HOV en 
Vinkenstraat.  
 
Onderdelen die in het ontwerpproces onder andere aan de orde komen zijn: 

1) Uitstraling / herkenbaarheid: welk materiaal wordt gekozen, wat maakt de straat aantrekkelijk 
om te verblijven, winkelen en wonen en op welke sfeer sluiten we op aan? 

2) Bereikbaarheid / functionaliteit:  voor welke verkeersfunctie maken we de Westzijde 
toegankelijk, welke functie prevaleert en zo ja waar. De verkeersfuncties zijn: voetganger, 
fietser, automobilist, openbaar vervoer, met aanverwante inrichtingsaspecten: rijweg, 
fietsvoorzieningen, trottoir, parkeerplaatsen, halteplekken. 

3) Veiligheid: hoe richten we de straat veilig in voor iedere weggebruiker. 
 
 
Naast het ontvangen, wegen en vertalen van wensen van belanghebbenden naar een haalbaar 
ontwerp voor de Westzijde, worden binnen de scope van dit project diverse onderzoeken uitgevoerd 
die van belang zijn vooraf of tijdens de werkzaamheden in 2017. Deze onderzoeken zijn: 
 
 Wat       Wie   Wanneer 

1) Risico analyse bebouwing westzijde    Zaanstad  2014 
2) Onderzoek funderingen indien geadviseerd  Eigenaar pand  2015 
3) Herstel  fundering indien noodzakelijk   Eigenaar pand  2016 
4) Milieuonderzoek, kwaliteit bodem   Zaanstad  2015 
5) Geotechnisch onderzoek, stabiliteit bodem  Zaanstad  2015 
6) Onderzoek ligging / vervanging kabels en leidingen Zaanstad  2015 / 2016 
7) Onderzoek kwaliteit bomen    Zaanstad  2015 
8) Verkeerstellingen / parkeerdruk, indien nodig  Zaanstad  2015 
9) Inmeten bestaande situatie inclusief hoogte  Zaanstad  2015 

 
 
Toelichting processchema ontwerpfase 
Direct belanghebbende bewoners en ondernemers worden uitgenodigd, tot een maximum van 30 
personen om samen met het projectteam van de Westzijde en de supervisor van Inverdan, ideeën uit 
te wisselen over het deel van de Westzijde tussen de Vinkenstraat en de Parkstraat. Doel is om tegen 
de achtergrond van de geuite wensen en het Programma van Eisen, zoals in dit document 
beschreven, door landschapsarchitect Simon Sprietsma, een (aantal) schets(en) te laten uitwerken 
voor kansrijke verblijfsplekken, die onderdeel gaan uitmaken van het voorlopig ontwerp. De schetsen 
worden door het eigen ontwerpteam uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp.  
Streven is om eind mei, begin juni op een zaterdagmiddag deze bijeenkomst te organiseren.  
 
Belangrijk in deze is dat een ieder hetzelfde beeld heeft van het doel van deze sessie. 
Belanghebbenden worden bij voorkeur door de wijkmanagers benaderd. Zo niet dan worden mensen 
gevraagd via een bewonersbrief. 
 
 



 

Voor stap 3 wordt het volgende voorgesteld: 
In een centrale bijeenkomst, waarvoor alle bewoners en ondernemers rond de Westzijde, middels een 
brief worden benaderd, willen we informatie uitwisselen: belanghebbenden brengen hun 
aandachtspunten en wensen, terwijl het projectteam de kaders van het ontwerp aangeeft. Dit gebeurd 
plenair, waarna in een aantal groepen uiteen wordt gegaan om informatie van belanghebbenden te 
ontvangen. De groepsindeling kan gebaseerd zijn op de ‘fysieke grens’ tussen winkelen en wonen 
(rond de Klokbaai) of op de thema’s:  

1) Uitstraling / herkenbaarheid 
2) Bereikbaarheid / functionaliteit 
3) Veiligheid 
4) Eigen grond en openbaar toegankelijk 

 
Doel is om haalbare wensen te genereren en prioriteren en aandachtspunten te verwerken in het PvE, 
wat moet leiden tot een zelfde soort van eindbeeld ten aanzien van het voorlopige ontwerp.   
 
Eigenaren met eigen grond en openbaar toegankelijk, worden op adres/persoonlijk benaderd voor 
bovenstaande bijeenkomst. 
 
Overwogen wordt ook om informatie digitaal ‘op te halen’ bij belanghebbenden.  
In deze stap wordt tevens de input van de Fietsersbond gevraagd. 
 
In de volgende stap wordt de verkregen informatie, samen met de schets ideeën van Simon 
Sprietsma, verwerkt tot een voorlopig ontwerp. Hierin worden belanghebbenden niet actief betrokken. 
 
Het voorlopige ontwerp wordt in stap 5 gepresenteerd aan alle belanghebbenden.  
De presentatie is bedoeld om aan te geven op welke wijze het ontwerp tot stand is gekomen en om te 
motiveren waarom wensen wel / niet zijn gehonoreerd. Doel is om voldoende draagvlak te verkrijgen 
en waar nodig het voorlopig ontwerp op details nog aan te passen. 
Tot zekere hoogte hebben belanghebbenden dan ook nog tijdens deze stap invloed op het ontwerp. 
 
Aanvullingen die haalbaar zijn worden verwerkt in het definitieve ontwerp. Middels een bewonersbrief 
worden alle belanghebbenden geïnformeerd over de definitieve ontwerp. Deze zal worden 
gepubliceerd op de website van Zaanstad.  
  



 

Programma van eisen 

 
Hoofduitgangpunten ontwerp openbare ruimte: 

1. Uitstraling / herkenbaarheid 

 De Westzijde tot en met de Damstraat, maakt onderdeel uit van het historische lint. Voor de 
herkenbaarheid en eenheid van het lint prevaleert het ruimtelijke beeld zoals is aangelegd 
tussen de Papenpadsloot en de V. van Goghweg, zie sfeerbeeld, figuur 1.  
 

 
Figuur 1: Sfeerbeeld 

 

 Op locaties in het lint die het ruimtelijk toelaten en de verblijfsfunctie kunnen vergroten, kan 
gekozen worden voor elementen die qua materialisatie en uitstraling vergelijkbaar met de 
Gedempte Gracht.   
 

En verder geldt: 

 De ruimtelijke indeling stimuleert en staat toekomstige ontwikkelingen aangaande het 
experiment Aangename Aanloopstraten niet in de weg;  

 Voor  de gehele Westzijde komt er een type lichtmast, qua lichtintensiteit zal de verlichting 
variëren. In het winkelgebied een hogere intensiteit dan verderop; 

 De nieuwe verlichting moet het toepassen van feestverlichting  niet onmogelijk maken. 

 Behoud en waar mogelijk versterken van het bestaande groen; 

 Straatmeubilair zoals bankjes gelijkwaardig inrichtingsniveau als op en rond de Gedempte 
Gracht, zie foto hieronder, zie sfeerbeeld figuur 2;  

 Behoud en waar mogelijk versterken van het bestaande groen . 



 

           
Figuur 2: Sfeerbeeld 

 

2. Bereikbaarheid / functionaliteit 

 Vanuit het ‘Verkeersplan Zaandam Centrum’: Westzijde in kernwinkelgebied1 meer autoluw.  
Binnen venstertijden wel laden en lossen mogelijk; 

 Deel van de Westzijde, tussen Papenpadsloot en de Parkstraat  50 km/uur; tot aan 
Vinkenstraat  30 km/uur; 

 Alle in het plan van aanpak genoemde verkeersfuncties moeten een plek krijgen in het 
nieuwe ontwerp. Met speciale aandacht voor (fiets)parkeren. 
 

3. Veiligheid 

 Met name voor de zwakkere verkeersdeelnemers (voetganger en fietsers) moet de 
openbare ruimte optimaal worden ingericht.  Te denken valt aan de benodigde ruimte, 
herkenbaarheid voor alle gebruikers en oversteekbaarheid van de weg. 

 
Hoofduitgangpunten riool: 

 Vervangen van het riool op de Westzijde, Simon Witstraat en Ruiterveer; 

 Op de Westzijde van 2 systemen naar 1 afvoer; 

 Dimensionering rioolsysteem vergroten; 

 Aansluiten op bestaand riool, zo dicht als mogelijk entree zijstraten; 

 Vervangen van gemaal   t.o. Westzijde 85. 

                                                      
1
 Kernwinkelgebied is de Gedempte Gracht tot aan de Stationsstraat. 


