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Toevoegen versmalling Zuideinde aan ontwerp herinrichting

DATUM
ONS KENMERK

Beste bewoner,
Van diverse bewoners aan het Zuideinde hebben we vragen gekregen over het ontwerp van het
Zuideinde. In deze brief leest u wat wij hiermee doen en vragen wij uw mening.
Toevoegen wegversmalling nabij Zuideinde 39
Het participatietraject met inspraak is in 2018 geheel doorlopen. Toch hebben we als wijziging op het
Definitief Ontwerp onderstaand voorstel uitgewerkt.

Toelichting verbreden voetpad Zuideinde nabij huisnummer 39
Op het laatste deel van de Zuideinde richting de Overtoom is het openbare profiel dichtbij huisnummer
39 nogal smal. Voetgangers met kinderwagens e.d. moeten soms over de rijweg lopen. In het nieuwe
ontwerp besloten we om de breedte van zowel voetpad als rijweg niet aan te passen. We zijn daarna
door diverse bewoners en de Verkeerscommissie Westzaan benaderd of dit heroverwogen kon
worden.
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Huidige situatie: het witte huis betreft huisnr. 39 / Uitsnede Definitief Ontwerp, ongewijzigde breedte
Het verbreden van het trottoir heeft tot gevolg dat de wegbreedte niet meer voldoet aan 4,80 m. Dit is
de gewenste minimale maat in verband met het vrachtverkeer dat toch regelmatig gebruik maakt van
de weg. Vervolgens is door onze verkeerskundige de situatie ter plaatse bekeken en is een
wegversmalling het beste alternatief.
Door het toevoegen van voorrangsborden maken we duidelijk wie er voorrang heeft. De versmalling
heeft als voordeel dat mensen minder snel gaan rijden. Ook ontstaat er een veiligere en voldoende
breed voetpad.
We horen graag wat u hiervan vindt
Opmerkingen of suggesties kunt u tot uiterlijk 23 juni mailen naar o.kramer@zaanstad.nl.
Wij verzamelen alle reacties en maken hiervan een “vraag en antwoord formulier”. Deze publiceren wij
op de website. De mensen die gereageerd hebben krijgen hierover bericht.
Op dinsdag 6 juli om 17:00 uur organiseren wij een digitale bijeenkomst
Hierin geven wij extra toelichting en beantwoorden wij uw vragen. Aanmelden kan tot de maandag
ervoor via o.kramer@zaanstad.nl. U ontvangt dan een login code.
Wij infomeren u verder via de website en BouwApp
Op de website www.buitengewoon.zaanstad.nl vindt u meer informatie over het project. Klik door naar
Projecten > JJ. Allanstraat en Zuideinde. U kunt ook de QR-code scannen op deze
brief.
Neem gerust contact op bij vragen
Voor vragen kunt u contact met mij opnemen via telefoonnummer 14 075 of via
o.kramer@zaanstad.nl.
Met vriendelijke groet,

Oscar Kramer,
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.nl en kies voor
projecten.

