
 

 

OVERZICHT VRAGEN EN ANTWOORDEN ONTWERP PARALLELWEG  
(WIBAUTSTRAAT EN KEPPLERSTRAAT) TE ZAANDAM. 
 
 

 

De boom is in het plantsoen komen te 
vervallen en verplaatst naar de 
groenstrook tussen de parallelweg en 
hoofdrijbaan Wibautstraat 

Nr. VRAAG / OPMERKING ANTWOORD 

1. In de omgeving van Boendermaker wordt een
boom geplant (dit zal een esdoorn zijn). We willen 
een andere boom omdat een esdoorn zaailingen 
oplevert. Daar zijn er al te veel van. Als de bomen 
in blad staan, moet het licht in huis aan. Er moet 
beter en meer gesnoeid worden.

2.  In het plantsoen wordt nog een boom geplaatst. 
Wat is nut en noodzaak ? De esdoorns die er al 
staan veroorzaken al de nodige overlast. Het 
plantsoen wordt niet goed bijgehouden en de 
bomen worden niet afdoende gesnoeid. Door 
struiken is er weinig licht op de gallerij en in de 
keuken. Hou svp rekening met soort boom 
(Gingobiloba ?) 
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3 Ik zie op tekening dat er een lichtmast voor mijn 
huis is gepland. Ik wil deze graag meer naar de 
hoek van de Dirk de Kortestraat laten verplaatsen. 
Pal voor de deur geeft teveel lichtoverlast  
 

De lichtmast wordt meer in de hoek 
met de Dirk de Kortestraat geplaatst. 

4. Ik zie een invalideplaats niet terug op de tekening. 
Wordt er tijdens uitvoering rekening gehouden met 
dat ik slecht ter been ben? Wanneer vinden de 
werkzaamheden plaats en hoelang duurt dit ? 
Komt er nog een aanvullende vergadering ?

 

Er wordt een invalide parkeerplaats 
aangelegd. Tijdens uitvoering wordt 
een tijdelijke (invalide) parkeerplaats 
gezocht in de buurt van uw woning. 
Het is nog niet bekend wanneer de 
werkzaamheden starten. De 
uitvoeringsduur is ca 6 maanden. Er 
komt géén aanvullende vergadering.

 

5. Kan er een drempel worden gelegd bij de ingang 
naar de Wibautstraat ? Er wordt hard de straat 
ingereden. 
Ook zou een spiegel op de kruising met de J. 
Eijdenbergstraat de verkeersveiligheid vergroten 
(i.v.m. verkeer van rechts). 
Kan er een fietspad worden aangelegd op de J. 
Eijdenbergstraat ? (i.v.m. fietsende kinderen naar 
school). 
 

De toegang naar de parallelweg wordt 
krapper, er worden haaientanden 
aangebracht en een 30 km/u bord. Dit 
moet voldoende zijn. 
Er wordt geen spiegel aangebracht. 
Deze kan verdraaien waardoor er 
schijnveiligheid ontstaat (onjuiste 
weergave). 
De Jan Eijdenbergstraat maakt geen 
deel uit van het project Parallelweg. Dit 
behoort bij Boendermaker Zuid dat nu 
in uitvoering is. 
 

6. Wij willen niet nog meer bomen in het plantsoen 
voor de flat Boendermaker. We hebben nu
al veel overlast van de bomen (Esdoorns). De 
bomen worden niet onderhouden of gesnoeid. Wij 
hopen dat de gemeente er een fatsoenlijk 
plantsoen van maakt.
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