
NR. VRAGEN / WENSEN ANTWOORD

1 Verdwijnen de zwarte paaltjes, of komen er voldoende terug. Waardoor het 

rijden met auto's over de hofjes wordt tegen gegaan.

Het beleid van de gemeente is gericht om zo 

weinig mogelijk plaatjes te plaatsen. 

Het nieuwe ontwerp is zo veel mogelijk ingericht 

dat er minder paaltjes noodzakelijk zijn.

2 Beste heer van Straalen, bedankt voor de heldere informatie in het filmpje. 

Over het voorlopige ontwerp voor de herinrichting Paukenhof eo heb ik 

enkele vragen. - 1- Allereerst zou ik willen vragen of het mogelijk is om de 

aansluiting van onze steeg door te trekken tot de rijbaan van de Jan 

Steijnstraat. De steeg van Tamboerijnhof en ook van de Trompethof, 

richting Jan Steijnstraat wordt in de huidige situatie vaak geblokkeerd door 

geparkeerde auto's, deze situatie is in het voorlopige ontwerp niet gewijzigd. 

Graag zou ik een aansluiting willen zien zoals in het verleden al gerealiseerd 

is op de Oud Heijnstraat ter hoogte van nummer 47 en 49. Ik heb foto's van 

de situatie, indien u die wilt ontvangen kunt u mij een email sturen. -2- Voor 

de garages op de Tamboerijnhof (nr's 14a t/m 14h) zie ik een lichtgrijze 

strook (voetpad), terwijl dit inritten zijn (dus ik denk dat dit donker grijs 

ingetekend had moeten zijn) -3- Aangezien er ook werkzaamheden aan het 

riool uitgevoerd gaan worden is mijn vraag of het mogelijk is om de 

gezamenlijke aansluiting te splitsen zodat beide woningen hun eigen 

aansluiting op het riool krijgen (oorspronkelijk hebben meerdere huizen 

gezamenlijke aansluitingen waarvan enkele in het verleden al een eigen 

aansluiting hebben gekregen) Ik hoop dat u iets met deze 

informatie/verzoeken kan, indien u vragen heeft kom ik graag verder met u 

in contact.

De parkeerplaatsen zijn iets opgeschoven 

waardoor de aansluiting richting de steeg kan 

worden doorgetrokken.

De inritten voor de garages worden donkergrijs 

ingetekend.

Wij als gemeente verrichten geen 

werkzaamheden aan rioolaansluitingen op 

particulier terrein. Indien de aansluitingen 

gescheiden worden aangeboden kunnen wij dit 

vanaf de erfgrens verder aansluiten op het 

hoofdriool.

3 Ik heb drie vragen/opmerkingen: - Wordt er ook "groot onderhoud" gedaan 

aan de bomen langs de Sluissloot welke niet worden gekapt? De bomen 

veroorzaken aanzienlijke overlast en zitten vol dode takken. Met een 

matige/harde wind levert dit gevaar op voor passanten/bewoners. In eerdere 

berichtgeving is aangegeven dat het onderhoud al in 2020 zou 

plaatsvinden? - Het beperkte aantal parkeerplaatsen 

Tamboerijnhof/Trompethof. Op de tekening zijn de huidige parkeerplaatsen 

aan de kop van het Tamboerijnhof (aan de Sluissloot) verdwenen. Op dit 

moment is er al te weinig parkeerruimte en dat tekort lijkt groter te worden. - 

Blijft de huidige uitrenzone voor honden langs de Sluissloot bestaan? Ook 

deze zone veroorzaakt overlast (geluid en het niet opruimen van ontlasting).

De (gevaarlijke) bomen langs de Sluissloot 

worden dit jaar gesnoeid.

Een aantal parkeerplaatsen in de Tamboerijnhof / 

Trompethof zijn verschoven, netto komen er in 

deze straat 2 parkeerplaatsen extra bij. 

De uitrenzone blijft bestaan, Wij adviseren u om 

eventuele overlast te melden via telefoonnummer 

14075.

4 Ik ben verheugd dat de buurt weer lekker wordt opgeknapt, prima! Maar er 

met naaste buren) geen goed idee vinden is de versmalling die halverwege 

in de doodlopende straten wordt aangebracht. Deze wijziging houdt in dat op 

die meters aan 1 zijde geen auto’s meer kunnen parkeren…..en deze wijk 

stamt uit de 70’er jaren dus er is  een chronisch gebrek aan 

parkeerplaatsen. Elk parkeerplekje is dus goud waard. Als de versmalling er 

toch komt zullen de bewoners naar alle waarschijnlijkheid op het nieuwe 

straatwerk gaan parkeren met alle gevolgen van dien of andere illegale 

opties gaan zoeken. We willen dus voorstellen deze aanpassing niet aan te 

brengen. Over alle overige werkzaamheden niets dan lof!

Een aantal parkeerplaatsen in de Tamboerijnhof / 

Trompethof zijn verschoven, netto komen er in 

deze straat 2 parkeerplaatsen extra bij. 

5 Op persoonlijke basis heb ik ook nog een aandachtpuntje ( 

duurzaamheid…). Ik heb precies voor mijn woning ( op de erfgrens..) een 

lantaarnpaal staan waarvan ik altijd dacht “zou daar geen bewegingsmelder 

op kunnen” want s ’avonds en  s’ nachts loopt er niemand meer daar 

voorlangs. En ik zit niet steeds in het licht van de lantaarn te kijken. Tot mijn 

genoegen zie ik dat de lantaarnpaal naar de overkant van de stoep verhuisd 

en led wordt, top! Maar wellicht is die bewegingsmelder nu ook direct aan te 

brengen…?

Wij kunnen de lichtmasten niet voorzien van een 

bewegingsmelder.

De lichtmast wordt voorzien van een dimregime 

waarbij het licht na 22.00 uur gedimd wordt naar 

70% en na 00.00 uur gedimd wordt tot 50%

6 Hallo, Er zijn een drie tal zaken die mij opvallen: 1) Momenteel is het soms 

niet mogelijk om te parkeren bij Paukenhof 1 - 96 waardoor er buiten 

parkeervakken geparkeerd word. Ook de handhaving hiervan word niet 

uitgeoefend. Dus ik vraag me af waarom daar niet beter op word 

ingespeeld. Want soms staan auto('s) op wel erg onhandige (gevaarlijke) 

plekken, zoals de stoep of voor parkeergarage of ingang (tot berging). 2) De 

vuilcontainers voor Paukenhof 1-48 is schijnbaar slecht bereikbaar om te 

worden geleegd, want de vuilnisauto gebruikt vaak ook de stoep, waardoor 

deze in slechte staat is. Wellicht kan hier ook rekening mee gehouden 

worden? Op de tekening is dit niet geheel duidelijk voor mij. Afstand weg tot 

container(s) is nu vrij ver, vooral voor papier container etc. 3) Ik was 

verbaast dat men noemt dat de riolering nog goed is. Het valt mij namelijk 

op dat bij flinke regen er bij de parkeerplekken voor genoemde Paukenhof 1-

96 vaak grote (diepe) plassen ontstaan die maar zeer langzaam verdwijnen. 

Dus van een goede afvoer is niet altijd spraken. Maar misschien ben ik hier 

te voorbarig, en word dit verholpen door de geplande schoonmaak etc. Wel 

wil ik aangeven dat de brief duidelijk is, maar dat bijgevoegde kaart wat mij 

betreft wat groter had gemogen. Overigens zou ik graag op de hoogte willen 

worden gehouden. 

Na de uitvoering van het project zullen wij aan 

handhaving vragen wat vaker in de buurt te 

controleren.

De containers komen in nieuwe situatie 

containers iets dichter bij rijweg te staan Ook 

zorgen wij dat de stoep voor deze containers 

extra wordt gefundeerd zodat (eventueel) de 

vuilnisauto hier zonder problemen op kan staan.

De plassen zijn (waarschijnlijk) het gevolg van 

een slechte verharding en verstopte kolken. Wij 

gaan het wegdek en de kolken aanpassen zodat  

plasvorming in de toekomst wordt voorkomen.

Via de website 'buitengewoon zaanstad wordt u 

op de hoogte gehouden van de laatste 

ontwikkelingen. Door te klikken op de de button 

'ontwerp Paukehof' kan u het kaartje vergroten.

OVERZICHT VRAGEN EN ANTWOORDEN - PAUKENHOF



7 bewoners van de Tamboerijnhof zijn wij het niet eens met een 5 de 

parkeerplaats Dit zal lijden tot meer geluid over last, uitstoot van meer CO2. 

Tevens is op de tekening te zien dat een gedeelte van de openbaren ruimte, 

trottoir en groenstrook, op de Tamboerijnhof tegen over nummer 8 tot 12 

wordt ingekleurd is als zijnde nieuwbouwproject Tamboerijnhof 22. Dit 

betekend verkleining van onze openbare ruimte, verstening van de 

leefomgeving en waarde vermindering van de woningen.

Aan de voorzijde van uw woning komt meer 

groen wat wellicht een waardevermeerdering is. 

Parkeerplaatsen blijven ook noodzakelijk in de 

wijk en met de buffering van groen tussen uw 

woning en de parkeerplaatsen verwachten wij dat 

de overlast beperkt is. 

Het ingekleurde nieuwbouwproject betreft niet 1 

groot bouwblok maar betreft de perceelgrens van 

de projectontwikkelaar. Er blijft een verbinding 

langs sluissloot.

8 Beste heer mevrouw, 1. Ik wil graag dat het wandelpad/ hondenuitlaatroute  

langs tamboerijnhof 22 blijft gehandhaafd. Nu lijkt het net of dat geen 

openbare ruimte meer is, maar wordt opgeslokt door een nieuwbouwproject. 

Het is ook het toegangspaadje naar de school van mijn dochter en naar de 

ondergrondse afvalcontainer. En heel veel mensen lopen daar met de hond. 

Graag aan weerszijden groen houden, zodat de honden even kunnen 

rennen en hun behoefte doen. Graag uw terugkoppeling. 2. Het groen langs 

het trottoir voor ons gehele blok hoe komt dat eruit te zien? 3. Ik ben tegen 

de versmalling achter in de doodlopende straat achter mijn huis. De 

snelheid is daar al laag omdat het een woonerf is. Het is onnodig. Je kunt 

beter extra parkeerplek maken, want het is regelmatig overvol. 

Er blijft een verbinding langs tamboerijnhof 22 

behouden.

Het groen rondom het bouwplan wordt ingericht 

door de ontwikkelaar, wij hebben hier (nog) geen 

zicht op. 

De versmalling geeft meer ruimte voor de bomen 

en het groen. In de Tamboerijnhof / Trompethof 

komen 2 extra parkeerplaatsen.

9 We hebben als bewoners van Bazuinhof enige vragen m.b.t. het project in 

onze wijk in 2021. Op de tekening zien we dat de bestaande bomen 

voorlopig blijven staan en dat er een boom bijgeplaatst wordt. Onze vraag is 

nu welke boom er geplaatst gaat worden. Ook de beplanting van het huidige 

perkje willen wij graag weten. Het is momenteel namelijk zo dat de 

plantsoenendienst minimaal langskomt voor onderhoud en alleen na 

aanvraag van een van onze buurtbewoners. Het heeft dus onze voorkeur 

dat de beplanting onderhoudsarm wordt of wordt het onderhoud vanuit de 

gemeente dan frequenter gedaan? Wat betreft de verlichting ook een vraag. 

Innonze buurt zijn alle stegen voorzien van goede verlichting. Ook Oud 

Heinstraat is voorzien goede verlichting. De lantaarnpaal is ons inziens niet 

echt nodig. Een overdaad aan licht vlak voor de slaapkamers is hinderlijk en 

onnodig misschien gezien de hoeveelheid licht in onze buurt? Als deze niet 

verwijderd kan worden dan is minder sterke verlichting misschien mogelijk. 

Ook over de rioolwerkzaamheden is ons niet helemaal duidelijk of de 

rioolleidingen voor onze woningen schoongemaakt dan wel vervangen 

worden in 2021. Voor ons zou het laatste de voorkeur hebben. Wij wonen 

nu 37 jaar in deze woninge en ondervinden, vanaf het moment dat wij hier 

kwamen wonen, problemen met het riool en hebben daar heel vaak met 

parteon onderhoud voor nodig gehad. Deze problemen ondervinden wij nog 

steeds. Graag uw reactie.

Op deze locatie worden bomen geplaatst welke 

een maximale hoogte bereiken van ca. 6 tot 8 

meter. Het perkje wordt beplant met heesters 

welke uitgroeien tot circa 1,00 meter hoogte.

De exacte soorten gaan we nog bepalen

De beplanting wordt in het eerste jaar intensiever 

onderhouden waardoor deze goed kan aanslaan 

en kan dichtgroeien.

 

In een later stadium kunnen we kijken of we de 

lichtmast dusdanig kunnen plaatsen of kunnen 

dimmen dat er zo min mogelijk overlast verwacht 

wordt.

 

Het riool voor uw woning wordt vervangen. 


