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ONDERWERP  Werkzaamheden Westzijde en bereikbaarheid woonwijk

 Beste bewoner,
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Samen met aannemer Germieco werken wij aan de herinrichting van de Westzijde. Helaas leiden de  

werkzaamheden op dit moment tot (verkeers)overlast in uw woonwijk.  

 

De Westzijde (gedeelte Klokbaai – Papenpad) richten wij in als 50 km weg  
Over de volle breedte van de weg vervangen we de bestrating. Hiervoor moeten we steeds een deel 
van de Westzijde en aanliggende straten afsluiten. 
 
We hebben extra afspraken gemaakt om overlast te voorkomen 

Gezien de overlast van de vorige fase is het plaatsen van borden alleen niet genoeg.  

We hebben daarom de volgende afspraken gemaakt:  

 Plaatsen van extra borden in de straten met de tekst ’’Matig uw snelheid’. 

 Wij zetten de eerste week van elke fase een verkeersregelaar in bij de inrit van Verkade. 

Deze laat alleen bestemmingsverkeer naar de woonwijk door.  

 Met de afdeling Handhaving van de gemeente zijn afspraken gemaakt om deze straten vaker 

te bezoeken. 

 
Hieronder beschrijven we de fases en hoe lang de werkzaamheden duren 

De fasering is afgesproken met de aannemer. De duur van de werkzaamheden zijn een schatting en 

kunnen nog wijzigen. Houd de borden in de gaten voor de afsluitingen en juiste rijrichting die op dat 

moment geldt. 

 

Voetgangers en fietsers (na afstappen) kunnen de afsluitingen voorbijlopen over de kunststof 

loopschotten. 
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Fase 1: Afronden huidige fase en openstellen inrit Langestraat  

 Uiterlijk maandag 14 september stellen we de inrit Langestraat open. Er geldt voor deze straat 

eenrichtingsverkeer “woonwijk in”. Dat blijft zo, ook als wij de werkzaamheden hebben  

afgerond. 

 

Fase 2: Werkzaamheden gedeelte vanaf Langestraat t/m voorbij inrit Ooievaarstraat 

 Vanaf 14 september maximaal drie weken afgesloten voor autoverkeer. 

 We sluiten de inrit Ooievaarstraat af.  

 Autoverkeer kan via de Langestraat de woonwijk inrijden en via de Reigerstraat de woonwijk 

verlaten. 

 We draaien de rijrichting op het oostelijk deel van de Reigerstraat om. 

 

 
Schets bereikbaarheid tijdens fase 2 
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Fase 3: Werkzaamheden gedeelte vanaf Ooievaarstraat t/m Reigerstraat 

 Vanaf ongeveer 5 oktober twee weken afgesloten voor autoverkeer. 

 We sluiten de inrit Reigerstraat af. 

 Autoverkeer kan via de Langestraat de woonwijk inrijden en via de Ooievaarstraat de 

woonwijk verlaten. 

 Op het oostelijk deel van de Reigerstraat wordt eenrichtingsverkeer opgeheven, zodat 

bewoners kunnen parkeren. 

 

 
Schets bereikbaarheid tijdens fase 3 
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Fase 4: Werkzaamheden gedeelte vanaf Reigerstraat t/m Papenpad 

 Na openstelling van de inrit Reigerstraat herstellen wij  de rijrichtingen in de woonwijk naar de 

oorspronkelijke situatie. 

 Bij de werkzaamheden aan de Westzijde ten noorden van de Reigerstraat blijft de Westzijde  

tot aan Papenpad in fasen afgesloten tot eind oktober / begin november. 

 De woonwijk blijft bereikbaar via de Westzijde als u vanuit het centrum (het zuiden) komt. 

 

Tijdens de uitvoering is de heer R. ten Have van de aannemer Germieco uw aanspreekpunt  

U kunt contact met hem opnemen voormeer informatie of als u vragen, opmerkingen of klachten heeft. 

Bijvoorbeeld over de bereikbaarheid van uw woning of garage, problemen met achtergebleven 

materialen en vragen over de planning. Ook om bevoorrading of verhuizingen af te stemmen kunt u 

hem bereiken per e-mail op r.tenhave@germieco.nl  of telefonisch via 06-3818 5969.   

 

Op de website https://buitengewoon.zaanstad.nl/projecten > Zaandam > Westzijde vindt u de laatste  

informatie over de herinrichting. 

 

Neem gerust contact met mij op bij vragen 

Voor overige vragen kunt u contact met mij opnemen via het algemene informatienummer 14075 of 

o.kramer@zaanstad.nl. 

 

Met vriendelijke groet,  
 

 
de heer O. Kramer,  
projectleider Ingenieursbureau 
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