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Geachte heer, mevrouw,
In 2020 starten we met het vervangen van het riool en het opknappen van het straatwerk en groen in
uw buurt. Op basis van eerdere gesprekken met de buurt is een Voorlopig Ontwerp gemaakt. We
willen dat graag met u en uw buren bespreken. We zien u daarvoor graag op
donderdagavond 12 december tussen 19.00 uur en 21.00 uur in OBS de Dijk, Hogendijk 81,
Zaandam. Let op: dit is een inloopavond! Het precieze programma staat verderop in deze brief.
Ervaringen van de buurt belangrijk voor het maken van een ontwerp
In uw buurt gaan we stapsgewijs alle bestrating weghalen en het riool vervangen. Daarna worden de
straten, stoepen en het groen opnieuw aangelegd. Op het bijgevoegde kaartje ziet u om welke straten
het precies gaat. Lage en Hoge Horn worden niet heringericht, maar hebben wel belang bij de
inrichting van de Hogendijk. Daarom zijn bewoners van deze straten ook uitgenodigd.
Voor het aanleggen van de straten en het groen is een ontwerp nodig. Dat ontwerpen gaat in
verschillende stappen: van schets naar Voorlopig Ontwerp naar Definitief Ontwerp. Bij elke stap wordt
het ontwerp gedetailleerder. Bij het maken van de ontwerpen zijn de ervaringen van bewoners
belangrijk in de afwegingen en keuzes die gemaakt worden.
Meerdere gesprekken en wandelingen met buurtbewoners
Daarom hebben we u verschillende keren opgezocht. Op 28 maart was de eerste bewonersavond. Op
deze avond vertelden bewoners over hun ervaringen met en ideeën voor de buurt. Dat gesprek ging
aan de hand van de onderwerpen: Groen & Ontmoeten, Verkeer, Historie & Kunst en Zaan bij de
buurt*. Met onder andere deze input heeft de ontwerper een schetsontwerp gemaakt. Op 26 juni
hebben we dit op de tweede bewonersavond met de aanwezigen besproken. De ontwerper ging met
de informatie uit deze avond, een aanvullende bespreking met de bewoners van de Poesjkinstraat en
enkele wandelingen door de buurt, verder aan de slag. Nu ligt er een Voorlopig Ontwerp.

-------------------------------------------------------*Deze onderwerpen komen uit de Russische Buurt-Visie, die gemaakt is door de buurt in
samenwerking met gemeente Zaanstad. U kunt hier meer over lezen op
https://russischebuurt.wordpress.com/buurtvisie/.
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Voorlopig Ontwerp bespreken we graag met u op 12 december
Het programma op 12 december is als volgt:
Tussen 19.00 tot 21.00 uur staat de koffie klaar. Tussen deze tijden bent u van harte welkom in de
aula van OBS de Dijk om het Voorlopig Ontwerp te bekijken, vragen te stellen en desgewenst
commentaar achter te laten. U kunt inlopen wanneer u wilt.
Om 19.30 uur en om 20.30 uur zal ontwerper Wim van Krieken met een presentatie het Voorlopig
Ontwerp toelichten in één van de klaslokalen. Hij zal onder andere ingaan op de afwegingen in
keuzes die voor het Voorlopig Ontwerp gemaakt zijn.
Om 21.00 uur sluiten we de avond af.
Later dan gepland
Deze uitnodiging komt later bij u dan we op de avond in juni 2019 toezegden. Door uitval in het
projectteam is de planning helaas twee keer naar achter geschoven. Hierover is een e-mail gestuurd
aan de buurtbewoners die op eerdere avonden hun e-mailadres hebben achtergelaten. Wellicht heb ik
u daar niet mee bereikt. Laat u vooral op 12 december uw e-mailadres achter.

Met vriendelijke groet,

de heer A. Kat,
projectleider Ingenieursbureau

