
.q..,.a.u..+.~.sr...:..^r,L:__~9c ~. .-_._..~ ~ ::..; yf_'.1 _~'w .~ 5_~~~i. .~_r~~..~.e..~~_. L _._..._w~.3.ti.~a.+.w, _... ~_....a. ii s.,-1W~. ~ - - . . -. 

BEWONERS EIKELAAN KROMMENIE 

Wij, de bewoners aan de Eikelaan in Krommenie, hebben al jaren last van het drukke verkeer in de 
straat. Waar komt de last vandaan? 

1. Vooral in de ochtend en avond als bewoners van de wijk Willis van en Haar werk gaan. 

2. Werkverkeer vanuit de buurt, de wijk Willis en Krommeniedijk 

3. Werkverkeer van de gemeentewerf en HVC aan de Serooskerkestraat 

4. Vrachtwagens Welke de route nemen door de Parklaan en aansluit op de Eikelaan 

5. Elk kwartier een bus 

6. Winkelend publiek van de Action en bevoorrading van de Action 

Gevolgen van deze overlast: 

• Veel drukte in de straat 

• Trillingen in huizen door zwaar verkeer en hard rijden 

• Te hard rijden en gevaar voor fietsende schoolkinderen en overstekende mensen 

• Te veel fijnstof en dus slecht voor de gezondheid 

• Te weinig parkeerplekken voor 19 huizen en 8 parkeerplekken 

• Onoverzichtelijke kruising Eikelaan met Parklaan en Lindelaan met veel irritaties en bijna 
botsingen 

Maatregelen: 

1. Snelheid remmende maatregelen, zoals vluchtheuvels midden in de straat 

2. Realiseren van 2 extra zebrapaden 

3. Een richtingsverkeer voor verkeer vanuit Willis Haar de Eikelaan en dat voor 20 meter, 
waardoor bestemmingsverkeer vas de Eikelaan altijd Haar zijn bestemming kan. 

4. Een richtingsverkeer in Parklaan en Lindelaan 

5. Creeren van meer parkeerplekken 

6. Action stimuleren om de verhuizen 

Nota bene 
Er zijn de afgelopen tijd verkeerstellingen en metingen gedaan. Helaas in Coronatijd, waardoor de 
tellingen niet representatief zijn. De scholen zijn nog maar pas begonnen en het bedrijfsleven heeft 
nog veel thuiswerkers. 

In het plan vervalt een parkeerplek wat een slecht voorstel is gezien de hoge parkeerdruk van 19 
woningen en 8 parkeerplekken en parkeren door winkelend publiek van de Action 

De slechte Quercus rubra tegenover Eikelaan 70 vervangen door de zuilvormige Quercus, omdat 
anders weer overlast in de toekomst ontstaat. De huidige Quercussen geven veel worteloverlast. 

Wij vragen overleg met de gemeente Zaanstad en een groep vertegenwoordigers uit de Eikelaan. 
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