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gemeente Zaanstad 

Ingenieursbureau 

Aan de bewoners in de omgeving van de Lijsterstraat 
In Wormerveer 

Stadhuisplein 100 

1506 MZ Zaandam 

Postbus 2000 

1500 GA Zaandam 

Telefoon  14 075 

www.zaanstad.nl 

DATUM 8 juni 2021 

ONS KENMERK 2021/12902 

DOORKIESNUMMER 14 075 (R.P.J. Bien) 

ONDERWERP Ophalen ideeën herinrichting Lijsterstraat e.o. 

 Beste bewoner, 
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De gemeente Zaanstad gaat de openbare ruimte in uw buurt opknappen. De bestrating is aan vervanging 

toe. Ook de openbare verlichting en het groen knappen wij op. We werken niet in de Zwaan-, Kievit- en 

Reigerstraat. 

Wij willen graag uw mening 

Om een ontwerp te maken horen wij graag vooraf wat er leeft in de wijk. Welke positieve punten in de 

openbare ruimte mogen blijven en wat kan er beter?  

U kunt reageren tot 29 juni 2021 

Ideeën en/of wensen kunt u doorgeven via het digitale reactieformulier. Het reactieformulier vindt u op 

www.buitengewoon.zaanstad.nl > projecten > Wormerveer > Lijsterstraat.  

Heeft u geen internet?  Dan kunt u mij via het telefoonnummer bovenaan deze brief bellen.  

Met de ontvangen reacties maken wij een voorlopig ontwerp 
Wij verwerken de reacties in een vraag & antwoord overzicht. Wij leggen uit waarom wij sommige 
suggesties wel of niet verwerken in het ontwerp. Het overzicht met vraag & antwoord plaatsen wij 
tegelijkertijd met het voorlopige ontwerp op de website. U ontvangt hierover een brief. 

Neem gerust contact op bij vragen 

U kunt mij bellen via de gemeentelijke informatielijn: 14 075. 

Met vriendelijke groet, 

de heer R. Bien, 

projectleider Ingenieursbureau 

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. 

http://www.buitengewoon.zaanstad.nl/
http://www.buitengewoon.nl/

