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Wijziging parkeersituatie Prins Hendrikkade / voorlopig ontwerp

Beste bewoner,
De gemeente Zaanstad past de openbare ruimte aan bij de Prins Hendrikkade. De kade neemt af in
sterkte en wordt afgesloten voor parkeren. Wij maken op een andere plek nieuwe parkeerplaatsen. In
deze brief leest u wat dat voor u betekent.
Langs de rijweg komen parkeervakken
Op de situatietekening bij deze brief zijn de nieuwe parkeerplaatsen langs de rijweg Prins Hendrikkade
ingetekend. Op deze manier blijven zoveel mogelijk parkeerplaatsen voor u beschikbaar. Deze situatie
blijft zo totdat wij de kade vervangen en het terrein opnieuw inrichten.
Wij kappen 4 bomen
Om dit aantal parkeerplaatsen te maken is het nodig om 4 bomen te kappen. Wij kappen de bomen die in
slechte staat zijn. Er komen bomen in boombakken voor terug. De bomen blijven staan totdat de
kademuur is vervangen. De bomen worden dan in de vaste grond gezet.
Wij verstrekken parkeervergunningen
Niet-bewoners kunnen ook gebruik maken van de parkeerplaatsen. Daardoor kan het zijn dat u bij
thuiskomst niet bij huis kunt parkeren, omdat alle parkeerplaatsen dan bezet zijn. Wij bieden een aantal
bewoners daarom een gratis parkeervergunning aan, waarmee zij kunnen parkeren op de Burcht. De
adressen van deze bewoners staan op de achterzijde van deze brief vermeld.
Wij willen graag uw reactie op het voorlopig ontwerp
Suggesties en aanvullingen op het voorlopig ontwerp kunt u tot uiterlijk 4 april aangeven via het digitale
reactieformulier op de projectpagina. Deze kunt u vinden op de website www.buitengewoon.zaanstad.nl
> kies voor Projecten > Zaandam > Prins Hendrikkade. U kunt ook de QR-code scannen op deze brief.
Op de website staat ook het voorlopig ontwerp.
Heeft u geen internet? Dan kunt u het voorlopig ontwerp telefonisch tot uiterlijk 31 maart bij mij opvragen.
We verzamelen alle reacties en verwerken dit eventueel in het definitieve ontwerp
Het definitieve ontwerp en het overzicht van de ontvangen reacties plaatsen wij op de website. In het
overzicht leggen wij uit waarom we ideeën wel of niet meenemen in het ontwerp. De verwachting is dat
de parkeersituatie in juli wordt aangepast.
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Neem gerust contact met mij op bij vragen
U kunt mij bellen via de gemeentelijke informatielijn: 14 075.
Of e-mailen naar phkade@zaanstad.nl.
Met vriendelijke groet,

de heer Vic Besnard,
projectleider Ingenieursbureau

Voor een gratis parkeervergunning op de Burcht komen bewoners in aanmerking met adres:
 Prins Hendrikkade 2 t/m 41
 Burcht 1 t/m 7a
 Schubertstraat 1, 3, 14, 16, 18 en 20
 Mozartstraat 1 t/m 13 en 2 t/m 20
 Prins Hendrikplantsoen 1 t/m 32
 Ganzenwerfstraat 44, 46, 48 en 50
 Ganzenwerfdwarsstraat alle nummers
 Kattegat 21, 23, 25, 27, 40, 42 en 44
U kunt een parkeervergunning aanvragen via phkade@zaanstad.nl of telefonisch. Wij verstrekken
maximaal 1 parkeervergunning per adres. Wij verzoeken u in het onderwerp van de e-mail aan te geven
dat het om de parkeervergunning Burcht gaat.
Wat hebben wij nog meer van u nodig?
- Kenteken
- Kentekenhouder
- NAW-gegevens

Door uw camera op de bovenstaande
QR-code te richten komt u rechtstreeks
uit bij onze projectpagina’s. Hier vindt
u meer informatie over dit project.
Lukt dit niet? Ga dan naar
www.Buitengewoon.zaanstad.nl en
kies voor projecten.
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Kaartje Prins Hendrikkade met de plaats van de kadeconstructie
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