
 

OVERZICHT OPMERKINGEN EN ANTWOORDEN VOORLOPIG ONTWERP 
BEDRIJVENTERREIN WESTERSPOOR ZUID, ZAANDAM 
 
 

 OPMERKING REACTIE/ANTWOORD 

 
1. 

Wij ondervinden op dit moment inderdaad overlast van de verzakte 
riolering, onze toiletten liepen niet goed meer door. Dit heeft een 
ontstoppingsbedrijf voor nu opgelost. Op wat voor termijn wordt de 
riolering aangepakt?
 

De aannemer zal naar verwachting in het laatste kwartaal van 2021 
starten met het project. Mogelijk worden de problemen met de 
riolering veroorzaakt door een defecte huisaansluiting. Dit zal 
duidelijk worden bij de uitvoering.  
De planning van de aannemer is nu nog niet bekend 

   

 
2. 

We zijn blij met deze verbeteringen op handen zijn. Wij hebben 
echter veel logistieke bewegingen. Hoe waarborgt u dat wij 
bereikbaar blijven? Praktisch hebben wij wel wat meer 
mogelijkheden, omdat wij meerdere panden in gebruik hebben. Ik 
verneem graag van u.
 

Helaas ontkomen wij er niet aan dat tijdens de uitvoering uw bedrijf 
beperkt niet bereikbaar zal zijn door riolerings- en 
asfalteringswerkzaamheden. De aannemer moet de bereikbaarheid 
met de bedrijven communiceren.  Wij proberen de overlast tot een 
minimum te beperken. 

   

 
3. 

Zou het mogelijk zijn om de lantaarnpaal die recht voor ons pand 
staat te verplaatsen naar bv.de overkant ? Hij staat nl precies voor 
onze parkeervakken en heeft al menig schade veroorzaakt. 
Bovendien is ons pand aan de voorzijde verlicht, dus verlichting is 
er al. Wij zouden er erg blij mee zijn.
Ik hoor graag wat er mogelijk is.
 

De lantaarnpaal wordt verplaatst naar de overkant van de straat. 

   

 
 
 
4. 

Naar aanleiding van deze aankondiging heb ik namens ons 
distributiecentrum van Albert Heijn nog wat vragen, Heeft u een 
planning wanneer dit uitgevoerd gaat worden? Daarbij rijden onze 
medewerkers 24/7 over de Grote Tocht richting ons parkeerterrein. 
Hoe kunnen we dit plannen dat medewerkers wel gewoon gebruik 
kunnen maken van ons parkeerterrein. Op 30-9 jl is de Hoofdtocht 
opnieuw geasfalteerd en dit liep heel stroef met de betreffende 
aannemer. De verkeersregelaars gaven ook aan dat de aannemer 
zich niet aan de afspraken hield. Met als gevolg dat er 1 grote 
opstopping ontstond van vrachtwagen die niet meer het terrein af 
en op konden. Het is voor ons heel belangrijk dat bereikbaarheid 

Wij hopen in het 4e kwartaal van 2021 te kunnen starten  met de 
werkzaamheden. 
 
Helaas ontkomen wij er niet aan dat tijdens de uitvoering uw bedrijf 
beperkt niet bereikbaar zal zijn door riolerings- en 
asfalteringswerkzaamheden. De aannemer moet de bereikbaarheid 
met de bedrijven communiceren.  Wij proberen de overlast tot een 
minimum te beperken. 
 
 



 

van ons terrein goed geregeld is. Zeker omdat wij 24/7 werkzaam 
zijn. 
 

Als de Grote Tocht opgebroken is, kan de uitgang van de 
parkeerplaats voor personenauto’s aan de Zijtocht tijdelijk ook als 
ingang worden gebruikt. 

   

 
5. 

Laat ik starten met dat wij vinden dat de plannen er in het algemeen 

heel goed uitzien en een verbetering zullen betekenen voor het 

aanzien en de veiligheid van het gehele industrieterrein. 

Onze voertuigpolicy is zoveel als mogelijk parkeren op ons eigen 

terrein. Hiervoor hebben we zelfs het pand GT 40 gehuurd om dit 

ook te kunnen verwezenlijken. Wij hebben > 300 parkeerplaatsen 

voor personenauto’s en 42 trailerposities (incl. wachtplekken voor 

leveranciers). Op trailer gebied ontkomen wij er helaas niet aan dat 

we op sommige momenten een overloop hebben in aantallen en 

dat deze buiten de poort moeten wachten. Regelmatig zijn dit 

gemiddeld 4 trailers die op het zelfde moment in de wacht staan, op 

piekmoment oplopend richting de 8 trailers.  

Het aantal vrachtwagen/trailerposities dat nu is opgenomen in het 

herinrichtingsplan lijkt ons volstrekt onvoldoende, daar het 

algemene aanbod groter is dan alleen onze aantallen.  

Graag zouden wij zien dat hier in de plannen meer rekening mee 

wordt gehouden of dat er in de nabijheid een algemene opstelplaats 

voor vrachtwagens wordt aangeboden. Het probleem is namelijk 

niet opgelost door de ruimte hiervoor niet in te willen tekenen.  

Ons minimale verzoek is de inrichting voor onze poort en aan de 

kant van GT 40 zodanig in te richten dat we hier op piekmomenten 

3 trailers kunnen stallen. (van 1 inrit maken wij nl. geen gebruik)  

 

Het gemeentelijk beleid is/wordt om vrachtwagens op eigen terrein 
te laten parkeren en niet op de openbare weg. 
Om dit formeel te gaan regelen is een besluit nodig van het college 
van B&W. Het voorstel hiervoor is in voorbereiding. 
Vooruitlopend daarop is besloten om de parkeerstroken voor 
vrachtwagens uit het ontwerp te halen en te vervangen door 
reguliere parkeerplaatsen voor personenauto’s en waar mogelijk 
extra groenstroken. 

   



 

 
6. 

1. Het terugbrengen van het aantal parkeerplekken rond de 
percelen Grote Tocht 22 t/m 27 en Dwarstocht 1 en het aanbrengen 
van een parkeerstrook voor langdurig parkeren van vrachtwagens 
t.h.v.de grote Tocht 27 is niet wenselijk. De parkeerdruk is redelijk 
hoog omdat bedrijven aan de Grote Tocht  parkeerplaatsen als 
opslagterrein gebruiken door gebrek aan parkeerruimte op hun 
eigen terrein. 
2. De plaats waar nu de parkeerplek voor lang parkeren 
vrachtwagens is voorzien wordt nu gebruikt om op een veilige 
manier te laden en te lossen. Het laden en lossen midden op de 
openbare weg is niet veilig en belemmert goede doorstroming van 
het verkeer. 
3. Het plaatsen van bomen op de hoeken van in- en uitritten (Grote 
Tocht 21, 23 en 25) gaat op de langere duur problemen geven bij in 
en uit parkeren. De kleine groenstrookjes voor uitgang Grote Tocht 
21/23 liggen voor de ingang van het pand. 
4. Hoe wordt geborgd dat er onderhoud aan de groenstroken wordt 
gepleegd ?  De laatste 5 jaar is geen enkel onderhoud aan het 
bestaande groen gedaan.  
 

Het aantal parkeerplaatsen op de Grote Tocht voor het pand Grote 
Tocht 22 zal met 2 plaatsen worden uitgebreid.  
 
Het gemeentelijk beleid is/wordt om vrachtwagens op eigen terrein 
te laten parkeren en niet op de openbare weg.  
Om dit formeel te gaan regelen is een besluit nodig van het college 
van B&W. Het voorstel hiervoor is in voorbereiding. 
Vooruitlopend daarop is besloten om de parkeerstroken voor 
vrachtwagens uit het ontwerp te halen en te vervangen door 
reguliere parkeerplaatsen voor personenauto’s en waar mogelijk 
een groenstrook. 
 
Het aantal en plaatsen van de bomen voor de percelen Grote Tocht 
21 t/m 25 is aangepast.   
 
De groenstrook ter plaatse van de ingang naar het pand Grote 
Tocht 21 zal komen te vervallen.  
 
Het onderhoud is onder de aandacht gebracht van de 
verantwoordelijke afdeling (Beheer). De afdeling Beheer zal de 
bomen en groenstroken opnemen in het onderhoudsprogramma.  

   



 

 
7. 

De bomen die gepland staan tegenover onze inrit ( voor zijtocht 4 
en 6 ) staan daar behoorlijk in de weg omdat wij grote 
vrachtwagens krijgen met platen staal en wij daar soms nog grotere 
werkstukken van maken. nu al moeten wij aan de buren vragen of 
ze de auto weg willen halen omdat anders deze vrachtwagen niet 
bij ons naar binnen kan rijden. Ook zouden wij het prettig vinden dat 
de eerst 3 a 3,5 meter vrij is van een parkeerplek aan onze kant 
vanaf het hek gezien. Het komt geregeld voor dat daar een auto 
staat en dan kan er bij ons niemand naar binnen. door ruimtegebrek 
in de straat parkeren wij nu 4 auto's haaks op de weg deze staan 
voor 3/4 op eigen terrein deels op de stoep nu nemen we hierdoor 
maar ongeveer 10 meter parkeervlakken in beslag en anders als 
we in parkeervakken zouden gaan staan zou dat ongeveer 19 
meter zijn. Hierdoor besparen we wel wat ruimte. tevens staan we 
daar i.v.m. 2 stuks elektrische auto's i.v.m. de laadpaal die aan de 
gevel hangt. Wij willen dit graag mondeling toelichten misschien is 
het verstandig dat we dit ter plekken kunnen bespreken 

De 4 bomen ter hoogte van de Zijtocht 2 t/m 6 zullen worden 
verplaatst naar een andere locatie.  
 
De parkeerplaats naast de het hek van het perceel Zijtocht 3 / 5 zal 
komen te vervallen.  
 
Voor de 4 haakse parkeervakken voor het pand Zijtocht 3/ 5 is een 
inritvergunning noodzakelijk.  Deze dient door de 
eigenaar/gebruiker te worden aangevraagd. Alleen als de 
inritvergunning wordt verleend, zullen er 2 langsparkeervakken 
komen te vervallen. 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


