
NR. VRAGEN / WENSEN ANTWOORD

1 Wat fijn dat het asfalt vervangen wordt. Worden hierin de stoepen ook meegenomen? De bestrating is 

op veel plaatsen verouderd/verzakt. Tussen ons huis en nummer 135 ontstaan met enige regelmaat 

gaten. Die worden door de gemeente opgevuld met zand maar dit heeft slechts tijdelijk effect. De stoep 

ook opnieuw bestraten lijkt me mooi te combineren met het werk aan het asfalt. 

Ja, trottoirs worden ook meegenomen.

2 Rond de huizen ter hoogte van huis nrs 130 - 139 vindt verzakking plaats (stegen, voortuinen). Dit euvel 

treedt al 30 jaar op. Kan dit verholpen worden binnen het project?

Bij schouw geen verzakking geconstateerd. 

Oorzaak bevindt zich in diepere bodemlagen. Daar 

is niets aan te doen.

3 Gaan jullie ook het .trottoir aanpakken ? Zo ja, dan graag ook het stuk tussen de 141-E en 141-D weer 

betegelen. Ik hoor graag van u

Ja, trottoirs worden ook meegenomen.

4 Als de gemeente de verkeerssluisjes weg haalt. Stel ik voor om de Westzanerdijk veranderen in 

eenrichtingsverkeer. Met uitzondering voor het langzaam verkeer

De verkeerssluisjes komen niet terug. Deze sluisjes 

zijn verouderd en gevaarlijk voor fietsers geworden. 

Met invoering van éénrichtingsverkeer neemt de 

snelheid op de Westzanerdijk alleen maar toe. Er 

zijn immers dan geen tegenliggers meer waar het 

autoverkeer mee rekening hoeft te houden. Door 

toename van de snelheid van het autoverkeer wordt 

het onveiliger voor langzaamverkeer in plaats van 

veiliger. Éénrichtingsverkeer wordt daarom niet 

ingevoerd. De rijweg wordt WEL ingericht als 

fietsstraat.

5 Doorgaand verkeer ontmoedigen snelheidsbeperkende maatregelen auto's te gast In het nieuwe ontwerp is de rijweg ingericht als 

fietsstraat.

6 misschien kan ik een verzoek doen om tegenover ons wat meer aanpassingen te doen voor de 

kinderen in de buurt het plein en de speeltuin iets uitbreiden met b.v. kabelbaan en/of een trampoline 

het is al jaren hetzelfde maar er komen steeds meer kinderen van verschillende leeftijden het zou voor 

de kinderen top zijn

Dit valt buiten de mogelijkheden van het project. 

7 Ik zou ook graag de stoep verbeterd zien worden. Aan de even kant (qua huisnummers) ter hoogte van 

de twee kastanjebomen (tussen huisnummer 130 en 128) en ter hoogte van nummer 120 en verder 

richting de Aldi, waar paaltjes op de stoep staan, is het voetgangersgebied zo smal dat je er niet (goed) 

met een kinderwagen langs kan, laat staan met een kind naast je, en dus loop ik en met mij vele 

anderen vaak op de straat.

Verder wordt er heel vaak te hard gereden op dit stuk (zowel door auto's als scooters), dus als er 

maatregelen genomen kunnen worden om dit tegen te gaan dan zou dat mooi zijn.

Wordt allemaal meegenomen in ontwerp.

8 Maak er een fiets vriendelijke straat van zodat ook kinderen hier veilig kunnen fietsen. Maximaal 30 km 

dit is ook beter voor de trillingen van de dijk.

Herstel het voetpad.

Plaats lantarenpalen niet in het midden van het voetpad maar aan de zijkant zodat je er met een 

kinderwagen nog langs kan.

Plaatst ook graag hondenpoepafvalbakken, nu poepen ze op straat en wordt het niet opgeruimd. 

1 en 2 worden meegenomen in het project; rijweg 

wordt fietsstraat. 3 waar mogelijk. 4 valt buiten het 

project.

9 Aangezien er regelmatig vrachtwagens over de dijk rijden naar het einde van de dijk en ivm de 

verkeersveiligheid van fietsers , zou ik het een goed plan vinden als de Westzanerdijk 

eenrichtingsverkeer wordt.

Met invoering van éénrichtingsverkeer neemt de 

snelheid op de Westzanerdijk toe. Er zijn immers 

dan geen tegenliggers meer waar het autoverkeer 

mee rekening hoeft te houden. Door toename van 

de snelheid van het autoverkeer wordt het onveiliger 

voor langzaamverkeer in plaats van veiliger. 

Éénrichtingsverkeer wordt daarom niet ingevoerd. 

10 De ringweg is een straat waar veel geraced wordt misschien handig als jullie meer drempels plaatsen 

niet van die kleine vierkanten drempels maar gewoon drempels die horizontaal liggen! Het weg dek in 

mijn straat is echt slecht veel kuilen in de weg en bij de ducaatstraat is het wegdek ook erg slecht! 

Ringweg maakt geen onderdeel uit van dit project.

11 Het voetpad voor onze tuin en de brandgang is zeker toe aan herbestrating. De 2 gote bomen op de 

Korte Ringweg 18 en 20 zijn zeker toe aan snoeien, daar er veel takken vallen op geparkeerde auto's. 

Ik weet niet of dit hier ook thuis hoort, maar veel zwerfvuil van de Korte Ringwweg naar de Albert 

Heijnweg op het voet- fietspad

Ringweg maakt geen onderdeel uit van dit project.

12 Ik heb vandaag de bewonersbrief mogen ontvangen en stel het op prijs dat bewoners hun mening en 

wensen bij dit project mogen inbrengen. Bij deze wil ik dan ook voorstellen om het stuk groen tussen de 

Aldi en Westzanerdijk nr 120 op te schonen. Op deze plek kan de natuur zijn gang gaan, wat op zich 

geen probleem is, maar hier is helaas veel vervuiling aanwezig. Ook het achterstallig onderhoud aan de 

Aldi is mij een doorn in het oog. Zoals het omgewaaide reclamebord, welke al tijden in het groen ligt. 

Ook de lekkage (zowel binnen alsook buiten) door kapotte of verstopte dakgoten heeft grote plassen en 

verzakking van de stoep tot gevolg. Wellicht niet een taak van de gemeente om dit op te lossen, maar 

ik wilde het bij deze toch even onder de aandacht brengen. Hopende u hiermee voldoende te hebben 

geïnformeerd. 

Dit valt buiten de mogelijkheden van het project. 

Melding doorgezet naar wijkmanager.

13 Een goede keuze: de schoolzone opnieuw inrichten, beter overzichtelijk oversteek mogelijkheden 

aanbrengen. Aanbrengen optisch 3D zebrapad dat verkeer doet denken dat obstakel is.

Slechte keuze: De straatstenen vanaf de Aris van Broekweg tot aan huis nr. 120 vervangen door asfalt 

door het verloop van de weg, zal dit meer uitnodigen voor sneller rijden, gevaarlijkere situaties voor 

school verkeer en in uitrit bij de Aldi en verkeer naar en van Westzanerdijk rechtaf naar woningen vanaf 

huisnummer 118 en 77 tot de lagere huisnrs. Mede rekening houden met nog altijd plannen om Aldi te 

laten verhuizen voor Nieuwbouw op dat terrein, extra vrachtverkeer, wat op de weg daar het asfalt niet 

tengoede zal komen. Verkeerssluisjes weg halen, juist deze halen de snelheid uit het verkeer, juiste 

belijning en waarschuwing hierbij zal het verkeer moeten afremmen. De drempels verbeteren, zodat ze 

minder trilling veroorzaken het verbeteren zal zoals vaker is gebleken juist de snelheid verhogen, om er 

sneller en leuker over heen te rijden.

Advies, belijning aanpassen die lijkt als of er sneller wordt gereden als werkelijk. strategische punten 

wijzen op advies snelheid, eventueel aanbrengen door beschildering op weg [geen wild of 

onoverzichtelijke borden, die mogelijk uit zicht vallen door geparkeerde auto's

Waarschuwing bij Westerwindpad voor in uit rijdend verkeer

Al deze aspecten worden in beschouwing genomen; 

het nieuwe ontwerp voorziet in verbeterpunten.

OVERZICHT VRAGEN EN ANTWOORDEN Opknappen Westzanerdijk



14 Wat fijn dat jullie de Westzanerdijk willen opknappen. Zelf woon ik op de Ringweg en zou het wel fijn 

vinden als er ook rekening word gehouden met meer parkeerplekken op de Westzanerdijk. Dit omdat er 

regelmatig mensen van de Westzanerdijk, of het nu bezoek is of bewoners, op de ringweg parkeren. 

Dat is mijn enige verzoek. 

Dit aspect wordt in beschouwing genomen. 

Daarvoor worden tellingen van geparkeerde auto's 

uitgevoerd.

15 Ik zou het fijn vinden als de stoepen enigszins kunnen worden opgeknapt. Deze zijn nu op sommige 

plaatsen erg oneffen en of smal. Hierdoor kan ik er niet goed overheen wandelen met de kinderwagen. 

Ja, trottoirs worden ook meegenomen.

16 1. Graag aandacht besteden aan de afwerking van de zijkant van het asfalt oneven kant (grondwerk) 

omdat dit de laatste keer dat het gerepareerd was hoge kanten gaf en daarom gevaarlijk is voor 

fietsers.

2. Stukjes straatwerk (wettelijk 1 meter ophogen) terwijl er meer straatwerk uit moest om een goede 

overgang te krijgen.

3. Ruimte creëren om afvalcontainers te plaatsen.

4. Verkeerssluisjes niet verwijderen. Verkeer gaat dan harder rijden en er komen meer vrachtwagens 

over de dijk ondanks borden 30 km en verboden voor vrachtwagens.

Er zal tijdens uitvoering op kwaliteit worden 

toegezien.

Stukjes straatwerk?

Gemeente voorziet niet in een opstelplaats 

afvalcontainer; u dient daar op eigen terrein een 

plaats voor te kiezen. Voor het aanbieden van de 

afvalcontainer voor ophalen huisvuil wordt in het 

ontwerp ruimte opgenomen.

Beheersing rijsnelheid heeft prioriteit in het nieuwe 

ontwerp: rijweg wordt fietsstraat.

17 Verzoek kruispunt Westzanerdijk-Aris van Broekweg betere verkeersgeleiding (nu wat onoverzichtelijk 

vanwege enorm oppervlak), mede tav voetgangers

Het kruispunt zal worden aangepast maar het blijft 

een groot oppervlakte. Er moet namelijk rekening 

worden gehouden met de grote draaicirkel van 

vrachtwagens Aldi.

18 Sluisjes en drempels verwijderen goede zaak. Terugdringen zwaar vracht verkeer. Duidelijke gebod en 

verbodsborden over parkeren en maximum snelheid. Handhaving door politie op overtredingen en 

regelmatige snelheidscontrole, laat 30 km vervallen en handhaaf op 50 km. Vrijwel niemand houd zich 

aan de 30 km zeker niet vanaf het joden kerkhof richting Westzaan.

Sluisjes worden verwijderd. Inrichting van de rijweg 

wordt verbeterd: rijweg wordt fietsstraat.

19 Waar wij op willen attenderen is, dat er behoorlijk hard word gereden op; 1,de Westzanerdijk( oude 

gedeelte waar wij wonen 108) 2, de Aris v.Broekweg ten hoogte van machinebedrijf Neck. (70 km. is 

heel normaal) Wij zien hier graag verkeers-drempels verschijnen, op de weg. Vaak is het een 

gevaarlijke situatie. 3.Daarnaast zijn de stoepen, val gevaarlijk op de Westzanerdijk, de tegels liggen 

ongelijk - meerdere keren gestruikeld. 4.Een verkeers- sluis niet weg halen, werkt goed om het verkeer 

niet te laten racen. 

Sluisjes worden verwijderd. Inrichting van de rijweg 

wordt verbeterd: rijweg wordt fietsstraat.

20 De stoep tussen huis nr. 128 en 130 is zeer slecht. Daar moet zeker wat aan gedaan worden. Liefst zo 

snel mogelijk. Er zitten grote kieren tussen de stoeptegels, daar is met een rolstoel of kinderwagen niet 

te rijden. 

Ja, trottoirs worden ook meegenomen.

21 Gaarne invalideparkeermogelijkheid. Is er niet. Meer parkeerplaatsen.er zijn er nu te kort.wonen meer 

mensen met meerdere auto's in een gezin.

Invalideparkeerplaats dient u zelf aan te vragen via 

daarvoor geëigende wijze van de gemeente. Aantal 

parkeerplaatsen worden in beschouwing genomen.

22 Wat ideeën: Glasvezel. Voorbereiding elektrische auto’s. Drempels ipv wegversmallingen voor 

snelheidsbeperking. Stoep t.h.v. Nr 130 heeft veel paaltjes waardoor de stoep zelfs voor 1 persoon vrij 

smal is. 

1 en 2 vallen buiten dit project. 3 en 4 worden in het 

nieuwe ontwerp meegenomen.

23 Er staat dat het sowieso asfalt wordt. Dat vind ik jammer. Het lijkt me juist goed om er langzaam 

verkeer van te maken (is t natuurlijk ook met 30) en dit dus ook in de bestrating te laten zien door 

klinkers neer te leggen. Er is tenslotte een snelle route beschikbaar via het industrieterrein. De 

bestrating van Westzaan is prachtig geworden. Neem dit als voorbeeld. Auto s de middenstrook (1 

baan) en duidelijk ruimte voor fietsers aan weerszijden. Plaats op deze historische dijk dan ook de 

mooie lantaarnpalen en je hebt meteen een geweldige doorlopende authentieke fietsroute. 

Beheersen van rijsnelheid is uitgangspunt bij het 

bepalen van het nieuwe ontwerp. Fietsers nemen 

daarin een bijzondere plaats in: rijweg wordt 

fietsstraat. Openbare verlichting is op dit moment 

helaas geen budget voor.

24 Graag stoepen opknappen en goed begaanbaar maken. Graag opstakels op stoepen (laten) 

verwijderen zodat je n normaal over de stoep kunt lopen. Afgangen van de dijk (trappen naar beneden) 

begaanbaar maken en goed laten aansluiten op de dijk. Inrijden van het Westerwindpad met auto's 

door niet belanghebbende voorkomen. Bord plaatsen en handhaven. Parkeerdruk van 

medewerkers(begeleiders Heeren van Zorg) van de Fronikboerderij op de dijk wegnemen door het 

creëren van parkeerplaatsen t.o.v. de boerderij/woningen 

Trottoirs worden ook meegenomen. Overige 

genoemde aspecten vallen helaas buiten dit project.

25 Wij hebben de volgende tips voor het verbeteren/ verfraaien van de Westzanerdijk: 1. Het wegdek, net 

als in Westzaan, te beklinkeren 2. De lantaarnpalen die nu in de straat staan hebben hun beste tijd 

gehad. Het zou naar ons idee een goed plan zijn ze te vervangen voor de veel mooiere lantaarnpalen 

die onlangs in Westzaan zijn geplaatst. 3. Het verhogen van de drempels in de weg. Er wordt nu nog 

steeds veel te vaak te hard gereden door automobilisten, scooters etc. De maximumsnelheid van 30 

km/h wordt structureel overschreden. 4. Het realiseren van een looppad langs de dijk. Voetgangers 

(waaronder ook kinderen) moeten nu (deels) over de weg lopen. Dit is gevaarlijk. Zeker nu veel 

weggebruikers helaas nog altijd de 30 km/h drempel overschrijden. 5. het realiseren van zebrapaden 

om veilig(er) over te kunnen steken. 6. Indien de gemeente andere ideeën heeft om het verkeer op de 

Westzanerdijk langzamer te laten rijden, alle initiatieven zijn wat ons betreft welkom. De mogelijke 

verwijdering van de verkeerssluizen lijkt ons overigens een averechts effect te hebben en is naar ons 

idee daarom onwenselijk. 7. Om de snelheid van het verkeer naar beneden te brengen is het wat ons 

betreft noodzakelijk dat de Westzanerdijk sowieso nooit een éénrichtingsverkeerweg zal worden. 8. Het 

herstellen van de parkeerplaatsen op de Westzanerdijk. Voor ons huis (Westzanerdijk 250) 

bijvoorbeeld is de parkeerplaats erg verzakt en zijn grote kieren ontstaan tussen de klinkers. 9. 

Permanente vaste plekken om containers te plaatsen langs de weg waar ze structureel kunnen blijven 

staan of handhaving dat alle containers die nu al structureel boven op de Westzanerdijk staan worden 

verwijderd. Het is nu een janboel waarbij iedereen zijn/ haar container neerzet waar het hem/ haar 

belieft. 10. Het realiseren van fietsparkeerplaatsen. 11. Verbod voor vrachtverkeer op de Westzanerdijk 

behalve voor bestemmingsverkeer. Het zware vrachtverkeer beschadigt het wegdek en de dijk en levert 

soms gevaarlijke situaties op, 

1 Er zal een andere keuze worden gemaakt. 2 valt 

buiten dit project. 3 Drempels zullen worden 

aangelegd conform de richtlijnen en op basis van de 

toegestane rijsnelheid. 4 Zal worden meegenomen 

in ontwerp voor zover mogelijk. 5 Wij hebben 

geconstateerd, dat er te weinig wordt over gestoken 

om een oversteekplaatsen aan te leggen. 6 Rijweg 

wordt fietsstraat. 7 Éénrichtingsverkeer zal niet 

worden ingevoerd 8 Wordt meegenomen en 

verbeterd. 9 Gemeente voorziet niet in een 

opstelplaats afvalcontainer; u dient daar op eigen 

terrein een plaats voor te kiezen. Voor het 

aanbieden van de afvalcontainer voor ophalen 

huisvuil wordt in het ontwerp ruimte opgenomen. 10 

Fietsparkeerplaatsen? 11 Het vrachtverkeer dat op 

de Westzanerdijk heeft veelal een bestemming op 

de Westzanerdijk en is dus al bestemmingsverkeer. 

Een verbod heeft dus weinig tot geen effect. 

Daarnaast is een verbod uitgezonderd 

bestemmingsverkeer niet handhaafbaar.

26 Als regelmatige gebruiker van de dijk op de fiets of als wandelaar ervaar ik de situatie op vele plekken 

als onoverzichtelijk en onveilig: smal, veel geparkeerde auto´s en allerlei plekken waar kinderen of 

huisdieren opeens tussen de geparkeerde auto´s de weg op kunnen schieten. Daarbij is de snelheid 

van het autoverkeer regelmatig te hoog. Zowel hoger dan voorgeschreven als passend bij de 

onoverzichtelijkheid van de situatie. Het tweerichtingverkeer maakt passeren soms lastig en 

voorbijrijdende vrachtwagens van Hordijk houden vaak goed rekening met het langzaam verkeer maar 

gaan toch soms net te hard en/of rakelings langs fietsers. De bestaande wegversmalling leveren geen 

snelheidsbeperking en zijn eerder gevaarlijk ook voor fietsers omdat het nu vooral obstakels zijn. Fijn 

dat die er uit gaan maar zijn er nog nieuwe, andere snelheidsverlagende maatregelen? Zou het zinvol 

zijn om een deel eenrichtingsverkeer te maken zoals bij het sluisje ook het geval is?

Eénrichtingsverkeer zorgt voor hogere rijsnelhden; 

er zijn immers geen tegenliggers meer. In het 

nieuwe ontwerp is de rijweg ingericht als fietsstraat.

27 Ik zou graag pleiten voor een fietsstraat, waarin auto’s te gast zijn! Rijweg wordt fietsstraat.



28 Omdat wij een klein kindje op komst hebben, zien wij graag dat de dijk eenrichtingsverkeer voor auto's 

wordt. Dit tussen de Fronikboederij en Hordijk. Zo kan Hordijk nog worden bereikt van de andere kant 

en ook de melkwagen naar de boerderij op het Westenwindpad kan de boerderij bereiken. Rijrichting 

van de Aris van Broekweg naar de Ringweg. Het liefst met de hele dijk een 30 kilometer zone. Ook zien 

we graag dat er een mogelijkheid is voor een voetpad/stoep over de hele dijk.

Met invoering van éénrichtingsverkeer neemt de 

snelheid op de Westzanerdijk toe. Er zijn immers 

dan geen tegenliggers meer waar het autoverkeer 

mee rekening hoeft te houden. Door toename van 

de snelheid van het autoverkeer wordt het onveiliger 

voor langzaamverkeer in plaats van veiliger. 

Éénrichtingsverkeer wordt daarom niet ingevoerd. 

Wel wordt de rijweg fietsstraat. Het voetpad 

onderlangs wordt beter bereikbaar.

29 Idee en wens: De dijk eenrichtingsverkeer maken voor auto’s vanaf de Fronik boerderij tot Hordijk. En 

30 km zone. Dan kunnen de vrachtwagens voor Aldi en Hordijk en de melkwagen voor Rutte nog beide 

richtingen op. Dan komt er ruimte vrij op het deel tussen de Fronik boerderij en Hordijk voor een mooi 

voetpad/stoep. Het is op dit deel gevaarlijk lopen/wandelen en met kinderen etc. ,want een duidelijk 

voetpad ontbreekt er wordt hard gereden door auto’s, ondanks dat het een 30 km zone is. Wij denken 

dat deze maatregel zal bijdragen aan de verkeersveiligheid van de dijk. Wij hopen dat u dit idee in 

overweging zal meenemen bij de herinrichting van onze mooie Westzanerdijk. 

Met invoering van éénrichtingsverkeer neemt de 

snelheid op de Westzanerdijk toe. Er zijn immers 

dan geen tegenliggers meer waar het autoverkeer 

mee rekening hoeft te houden. Door toename van 

de snelheid van het autoverkeer wordt het onveiliger 

voor langzaamverkeer in plaats van veiliger. 

Éénrichtingsverkeer wordt daarom niet ingevoerd. 

Wel wordt de rijweg fietsstraat. Het voetpad 

onderlangs wordt beter bereikbaar.
30 LS, De Westzanerdijk is een essentiele route voor fietsers uit de omgeving: om naar school, naar de 

speeltuin, naar de buren, naar de stad, naar de sportvereniging te komen. Daarnaast wordt de dijk door 

heel veel recreatief verkeer gebruikt: hardlopers, fietsers. De dijk is echter ingericht als rijbaan voor 

auto's, met slechts smalle fietsstroken aan weerszijden. Het zou goed zijn als de dijk een straat wordt 

waar auto's te gast zijn en fietsers en wandelaars voorrang krijgen. Een veilige, aparte strook of pad 

voor wandelaars is daarbij ook erg nodig. Een groot deel van de bewoners aan de dijk moet zijn afval 

aanbieden in kliko's. Voor de mensen die hun huis onderaan de dijk hebben staan is het "parkeren" van 

hun kliko bij het huis geen optie: een volle bak krijg je niet de trap op. Die kliko's staan dus nu op en 

tussen parkeervakken, lanf=gs de rijbaan en worden soms omver getrokken door baldadige jeugd. 

Maak voor deze kliko's duidelijke "parkeerplekken" waar bakken netjes, zonder gevaar dat zij op de 

rijbaan of van de helling van de dijk vallen, en niet zo in het zicht kunnen staan. 

De rijweg als fietsroute is onderdeel in het nieuwe 

ontwerp. Gemeente voorziet niet in een opstelplaats 

afvalcontainer; u dient daar op eigen terrein een 

plaats voor te kiezen. Voor het aanbieden van de 

afvalcontainer voor ophalen huisvuil wordt in het 

ontwerp ruimte opgenomen.

31 Hierbij een paar punten die ik graag meegenomen zou willen hebben in het ontwerp o.a. ter verbetering 

van verkeersveiligheid. * rode fietsstroken over de gehele dijk waaruit duidelijk blijkt dat de auto te gast 

is (zie Nauerna) * duidelijker aangeven dat de dijk bestemmingsverkeer is en dat het een 30km zone is 

* ter hoogte van mijn woonhuis is er geen stoep, ik zie ook geen mogelijkheden om deze te realiseren, 

misschien heeft u daar ideeën over? * meer parkeerplaatsen realiseren, het wordt steeds drukker op de 

dijk en de auto's staan steeds vaker geparkeerd op plaatsen die hier niet voor bedoeld zijn.

De rijweg als fietsroute is onderdeel in het nieuwe 

ontwerp: rijweg wordt fietsstraat. Op sommige 

plekken ontbreekt ruimte voor trottoir; daar kunnen 

wij niets aan veranderen.

32 De verkeersveiligheid verbeteren staat bij ons bovenaan de lijst. Wij zouden graag willen dat er iets 

gedaan wordt aan het te hard rijden, van automobilisten maar ook van brommers en scooters, bv via 

verkeersdrempels, flitspalen, uitsluitend bestemmingsverkeer, gedeeltelijk eenrichtingsverkeer, 

verkeersborden of een fietsstraat. Voor een groot gedeelte van de dijk, ontbreekt een fatsoenlijk trottoir, 

waardoor het niet veilig is om langs de dijk te lopen. Het ontbreekt aan 1 of meerdere gemarkeerde (bv 

middels een zebrapad) oversteekplaatsen. Momenteel ontbreekt het in ieder geval tussen de 

huisnummers 336 en 364 aan belijning tussen de parkeervakken. Hierdoor staan auto's vaak zo 

geparkeerd dat er grote gaten tussen de geparkeerde auto's ontstaan en er dus minder autos kunnen 

parkeren. Soms staan de geparkeerde auto's zelfs half op de rijweg. Hopelijk worden onze ideeën 

meegenomen in de besluitvoering.

In het nieuwe ontwerp wordt de rijweg fietsstraat. 

Eénrichtingsverkeer maakt geen onderdeel uit van 

het nieuwe ontwerp; het zorgt namelijk voor 

verhoging rijsnelheid door ontbreken van 

tegenliggers. Voor zebrapaden zijn te weinig 

overstekers. Voor een trottoir is onvoldoende 

ruimte. 

33 Bij het opknappen van de Westzanerdijk zouden wij graag zien dat de opgangen van de beneden de 

dijk gelegen woningen ,afgebakend worden vanwege het verkeerd parkeren en zo de opgang 

blokkeren, verder storen wij ons ,als wandelaar/fietser,aan de overhangende bomen en ander groen tot 

ver over de dijk,waardoor men de weg op moet om het groen te passeren (bv. bij woonboten nabij 

Hordijk)

Wordt meegenomen in het ontwerp

34 Voor de Westzanerdijk willen we graag dat: - er snelheidsbeperkingen danwel cameras komen zodat de 

gemiddelde snelheid omlaag gaat. Veiliger voor voetgangers en fietsers - de groenwaarde van de dijk 

behouden of verhoogd wordt. Bv extra bomen ter hoogte van Zilverling e.d. - vuilnisbakken langs de 

weg, of vaker zwerfvuil opruimen. Vuil trekt vuil aan

Rijweg wordt fietsstraat. Er mogen geen bomen 

geplant worden in het talud van de dijk. Daarnaast 

maken bomen geen onderdeel uit van het project.

35 Hallo, Ik schrijf je omdat ik een petitie heb over weg- en straatwerkzaamheden. Ik zou graag willen dat 

de gemeente nadenkt over mensen met een handicap en rolstoelen. Vanwege de geparkeerde auto's 

ontbreken opritten voor rolstoelen en wandelgebieden. Het zal ook geweldig zijn om meer groene 

gebieden te zien waar de buren bloemen kunnen planten. Dank je! ----- Hello, I'm writing to you 

because I have a petition about road and street works. I would like the gemeente to think about people 

with disabilities and wheelchairs. There is a lack of ramps for wheelchairs and walking areas due to the 

cars parked. Also, it will be great to see more green areas where the neighbours could plant flowers. 

Door de beperkte breedte op de dijk ontbreken 

mogelijkheden voor trottoirs met voldoende breedte 

en continuïteit voor rolstoelen. 

Beperking/beheersing rijsnelheid is een belangrijk 

uitgangspunt voor het nieuwe ontwerp. Daarom 

wordt de rijweg fietsstraat.

36 Hoi Gemeente Zaandam: Bedankt dat we een stem hebben over dit project. Ik zou het geweldig vinden 

dat er op straat ruimte is voor mensen met een handicap. Ik vind het moeilijk voor rolstoelen in het land 

en ik denk dat het toegankelijker moet zijn. Ik zou ook heel graag een verlichte fietspad willen hebben, 

zoals die in Nuenen en Eindhoven. Ik vind het zo mooi. We hebben de homo-

voetgangersoversteekplaats, waarom niet dit fietspad? Hartelijk bedankt! 

Door de beperkte breedte op de dijk ontbreken 

mogelijkheden voor trottoirs met voldoende breedte 

en continuïteit voor rolstoelen. 

Beperking/beheersing rijsnelheid is een belangrijk 

uitgangspunt voor het nieuwe ontwerp. Daarom 

wordt de rijweg fietsstraat.

37 Hallo project team, op het gedeelte van de Westzanerdijk tussen de Ringweg en de Aris van Broekweg 

wordt behoorlijk hard gereden (harder dan 30km p/u). Ook is de stoep hier onveilig; smal en niet egaal. 

Op de gehele Westzanerdijk is er maar weinig ruimte voor langzaam verkeer. Meer ruimte voor 

voetgangers en fietsen zou hier fijn zijn, waarbij de auto te gast is. Zijn er kansen voor een fietsstraat? 

Een veilige oversteek naar het Westerwindpad zou ook welkom zijn.

Rijweg wordt fietsstraat.

38 ik juich dit van harte toe mooi initiatief om de burger te pijlen.

A - zoals jullie al aangeven maak duidelijker dat er een schoolroute is

B - denk aan een fietsstraat het stuk tussen de Adriaan rogge straat tot en met de overtoom ( deel 

ervoor gaat niet i.v.m. vracht / bevoorrading ALDI

C - haal de fiets versmallingen weg dit geeft een betere doorstroming

D - maak herkenbare oversteek plaatsen ( 1 x THV adriaan roggestraat 1x THVde fronik boerderij / 

westenwindpa

E - langs de gehele dijk ruimere parkeer vakken zodat fietsers en voertuigen elkaar gewoon kunnen 

passeren 

Schoolzone wordt nieuw leven ingeblazen. Rijweg 

wordt fietsstraat. Versmallingen komen te vervallen. 

Voor oversteekplaatsen zijn er te weinig 

overstekers. Voor ruimere parkeervakken is 

onvoldoende ruimte op de kruin van de dijk.

39 graag zou een oversteek plaats zien bij de Adriaan rogge straat daarnaast een brede stoep aan de Aldi 

zijde tussen de Adriaan rogge straat en de Aldi. verkeer vanuit Westzaan weren dat die de hoofdtocht 

nemen bij de school voorzingen treven ( kiss and ride ) de dijk 2 richting verkeer houden 

Telling wijzen uit, dat er op de drukste momenten 

toch te weinig mensen over steken om een 

oversteekplaats legitiem te maken.



40 In verband met het opknappen van de dijk kom ik met 2 punten waar ik veel waarde aan hecht: 1) vanaf 

de Aldi richting ons huis gaat het wegdek ongeveer 10 meter voor ons huis, over van stenen in asfalt. 

Ons huis trilt daardoor enorm wanneer er vrachtwagens, vuilniswagens, tractors etc. langsrijden. We 

voelen precies de overgang van stenen op asfalt. Ik zou daarom graag zien dat er wordt gekozen voor 

of alles steen of alles asfalt. Ditzelfde probleem heb ik een aantal jaren geleden toen de vorige keer 

werd opgeknapt aangegeven. Er is toen aangegeven dat de overgang zeer stevig gemaakt zou worden. 

Dat heeft een paar maanden nut gehad. Toen trilde het huis minder hard. Maar al snel was het 

probleem weer als vanouds. Hoe weet ik dat zo goed? Omdat ik het kan horen aan de schelheid van 

het tinkelen van ons servies. 2) Er wordt al langer geklaagd over de snelheid van voertuigen op de dijk. 

Er is al veel geprobeerd, maar op dit moment is de dijk open en bloot. Kan iedereen weer lekker 

crossen. Wat is het probleem: zodra men (ook veel tractors, vuilniswagens en vrachtwagens) voorbij de 

kruising met de Adriaan Roggeweg zijn gegaan, gaat men inzetten op lekker doorrijden. De 30 km op 

de borden is echt onzin. Niemand houdt zich eraan. Ik zou het prettig vinden als er wegen komen, zoals 

ik die uit Belgie ken, waar je regelmatig op de ander moet wachten omdat er echt geen ruimte is voor 

twee voertuigen langs elkaar. Met paaltjes en heuvels. Daardoor kun je niet eens optrekken sneller dan 

30. Je moet de hele weg slalommen. Zeer irritant als je achter het stuur zit, maar heel effectief om 

mensen 30 te laten rijden. Wat betreft de dijk willen we toch dat hier zo min mogelijk verkeer langs gaat. 

Dit zou wel stimuleren om via de Hoofdtocht te gaan rijden als je niets te zoeken hebt op de dijk. Ik weet 

dat het vaak de eigen bewoners zijn die te hard rijden. Dat kunnen ze dan ook niet meer. Mezelf incluis. 

Het zou prettig zijn als dit aangepast kan worden. 

De gehele rijweg wordt asfalt. In de kleur bruinrood 

t.b.v. fietsstraat. 

41 Beste, Erg fijn dat jullie de dijk gaan opknappen. Op de dijk mag maar 30 km per uur gereden worden 

en éigenlijk alleen bestemmingsverkeer. Echter de praktijk is weerbarstig. Er is veel sluipverkeer (terwijl 

er twee (!) parallelle wegen zijn. Soms wordt er door auto's met meer dan 70 km over de dijk gereden. 

Vaak wordt er door brommers/scooters -meer dan- 50 km per uur gereden. Fijn als jullie de volgende 

ideeen mee kunnen nemen in jullie plannen: - Verkeerssluizen. Ik lees dat jullie de verkeerssluizen 

gaan weghalen, ik zou graag zien dat deze vervangen worden en op meerder plekken worden 

neergezet. Wat ons betreft mag er ook een komen in de buurt van ons huis (nr. 360) - Het liefst zie ik 

dat de auto te gast wordt. Dus een rood geasfalteerde dijk, die functioneert als fietsstraat. Verderop, bij 

Nauerna is dit ook gedaan. - Meer 30 borden; - Bedenk manieren om nog beter duidelijk te maken dat 

op deze dijk alleen bestemmingsverkeer mag rijden. Stimuleer auto's/ scooters/brommers/ 

vrachtverkeer gebruik te maken van de parallelwegen.

De gehele rijweg wordt asfalt. In de kleur bruinrood 

t.b.v. fietsstraat. 

42 Graag duidelijke wegmarkeringen op de weg aanbrengen i.v.m. de 30 km/zone. Wordt meegenomen in nieuwe ontwerp.

43 De Westzanerdijk is al jaren een gevaarlijke straat om te wandelen en fietsen. Kinderen kunnen niet 

zelfstandig over straat, terwijl er steeds meer kinderen komen. Er moet 30 gereden worden. Dit gebeurt 

zelden. Er wordt niet gehandhaaft. Drempels werken niet. Fietsstroken ook niet. Er zijn geen stoepen en 

als die er zijn lopen ze niet door. Mijns inziens is dit hét moment om het echt goed te gaan aanpakken 

om met name de veiligheid te verbeteren. Ik heb overigens al jaren terug ook mijn mening gegeven en 

ideeen gegeven. Hier is nooit meer wat mee gedaan. Ik hoop echt dat het nu goed gebeurt en ben heel 

blij dat jullie de bewoners om hun mening vragen. Mijn ideeen: Maak van de straat een fietsstraat, 

auto’s te gast. Net als bij Nauerna. Dit gaat beter werken dan fietsstroken. Deze zijn er al eerder 

gemaakt en hebben geen verschil gemaakt. Automobilisten moeten echt gedwongen worden om 30 te 

rijden. Ze moeten ervan doordrongen worden dat ze in de bebouwde kom rijden. Door een fietsstraat te 

maken tackel je dit probleem. Handhaaf! Deel boetes uit!!! Er wordt hier echt NOOIT gecontroleerd 

waardoor sommige automobilisten juist even extra hard op het pedaal drukken. Maak plaats voor 

voetpaden en laat deze doorlopen. Nu stoppen ze op sommige plekken waardoor mensen (kinderen) 

ineens op de weg lopen, terwijl er auto’s met 50 km/u langs scheuren. Maak de stoep overal vrij (er 

staan op sommige plekken bossages en prullenbakken). Of laat her onderaan de dijk doorlopen. Zorg 

er iig voor dat fietsers en wandelaars hun straat terugkrijgen en dat auto’s welkom zijn, maar wel 

voorzichtig rijden, als gast dus! 

In het nieuwe ontwerp worden aan al deze aspecten 

aandacht besteed. Handhaving maakt geen 

onderdeel uit van dit project.

44 Eenrichtingsverkeer (rijrichting van oost naar west; uitzondering voor vrachtwagens voor 

bestemmingsverkeer; deze moeten kortste route kunnen volgen op de dijk

Duidelijker / meer bebording 30km. ( + af en toe handhaving) 

Her en der groene zijkanten vd dijk inzaaien met inheemse akkerbloemen

Duidelijker aangeven dat alleen bestemmingsverkeer toegestaan is ( + af en toe handhaving) 

Auto te gast’ straat van maken

Met invoering van éénrichtingsverkeer neemt de 

snelheid op de Westzanerdijk toe. Er zijn immers 

dan geen tegenliggers meer waar het autoverkeer 

mee rekening hoeft te houden. Door toename van 

de snelheid van het autoverkeer wordt het onveiliger 

voor langzaamverkeer in plaats van veiliger. 

Éénrichtingsverkeer wordt daarom niet ingevoerd. 

Verder wordt de weg ingericht als fietsstraat naast 

de  30km zone. Extra bebording is niet zinvol en 

maakt de openbare ruimte onaantrekkelijk. 

Handhaving op snelheid is een taak van de politie 

en niet van de gemeente.

45 Wellicht is het een idee het speelplein thv de Zilverling te renoveren/uit te breiden. Het is altijd druk 

bezocht door kinderen en ruimte genoeg voor meer toestellen/veldjes.

Doorgestuurd naar de beheerder

46 Ik zou het fijn vinden als dit gerealiseerd kan worden. 30 km zone beter aan geven en beter aan geven 

dat alleen bestemming verkeer hier mag rijden. Eenrichtingsverkeer..rijden alleen van af de overtoom 

richting Aldi. Een trottoir waar je de hele dijk op kan lopen ...zonder steeds over de straat te moeten 

lopen denk aan kinderen. Biggen bij mij voor de deur weg halen er staan paaltjes hierdoor kan je zien 

dat er een trap is nr 178. Betere parkeerplaatsen de ene is... heel groot de andere kan amper parkeren.

Met invoering van éénrichtingsverkeer neemt de 

snelheid op de Westzanerdijk toe. Er zijn immers 

dan geen tegenliggers meer waar het autoverkeer 

mee rekening hoeft te houden. Éénrichtingsverkeer 

wordt daarom niet ingevoerd. Wel wordt de rijweg 

fietsstraat naast de snelheidsbeperking van 30km/u. 

Er kunnen geen nieuwe voetpaden langs de dijk 

worden aangelegd, daarvoor is de dijk helaas te 

smal. De biggenruggen en palen worden zoveel 

weggehaald; alleen bij de opgangen zullen 

biggeruggen worden toegepast om het daar vrij te 

houden van auto's. Alle parkeerplaatsen worden 

volgens de standaard maatvoering aangelegd.



47 Hierbij enkele suggesties voor het opknappen vd Westzanerdijk: -er is erg weinig parkeerruimte. 

Uitbreiding waar mogelijk. Er zijn wellicht mogelijkheden aan de noordzijde thv en tussen de nrs 252 en 

272 en aan de zuidzijde thv nr 197 -er zijn regelmatig problemen dat geparkeerde auto,s die de 

(trap)toegang naar de woning versperren. Een goede /betere afbakening van de toegang is 

noodzakelijk. Paaltjes en betonnen bulten zijn verre van ideaal, wellicht is een andere bestratingsvorm 

in kleur en structuur mogelijk met NP tegels. De huidige witte klinkers werken niet. -wellicht is met een 

bepaalde weg-indeling te bereiken dat grote vrachwagencombinaties niet de dijk op en en vooral niet 

over de dijk rijden en tav personenwagens zou het voor bewoners plezierig zijn als zij door 

bestratingsmogelijkheden ontmoedigd worden te hard te rijden. -het doortrekken van een 

trottoir/voetgangers zone zou ook geweldig zijn. Maar ik begrijp dat dat lang niet overal mogelijk zal zijn. 

Ik ben benieuwd naar het ontwerpplan

In het ontwerp wordt aandacht besteed aan 

parkeren, onder andere d.m.v. tellingen van 

geparkeerde auto's.

In het ontwerp wordt ook aandacht besteed aan de 

inrichting van parkeervakken en het voorkomen van 

blokkeren traopgangen.

48 Geachte l.s. Graag willen we reageren over de werkzaamheden aan de Westzanerdijk. Zoals u weet 

grenst het volkstuinenpark Jan Vroegop aan deze dijk. Al jaren hebben we last van inbraken, de 

inbrekers komen vaak via de Westzanerdijk op ons complex, daarom vroegen wij ons af of het mogelijk 

is om tijdens de werkzaamheden aan de Westzanerdijk ook meidoorns te plaatsen onder aan de dijk. 

Meidoorns zijn groen en moeilijk doordringbaar en zal voorkomen dat ongenodigde gasten op ons 

complex komen. Uiteraard staan we ook open voor andere suggesties. met vriendelijke groet, Bestuur 

Jan Vroegop 

Dit onderwerp maakt geen onderdeel uit van het 

project. Gaarne op andere wijze gemeente 

benaderen.

49 Namens ons bestuur van Westzaan Jerry Jahn is de voorzitter verkeer in heel westzaan en zouden 

graag alle informatie willen hebben van deze weg 

u wordt/bent hiervoor benaderd.

50 Wij willen graag het volgende gerealiseerd zien. De wegversmallingen weg. Dit is alleen maar 

gevaarlijker geworden. Meer parkeerplek door middel van de zogeheten biggenruggen weg te halen. 

Deze lagen er in het verleden ook niet. Onderhoud van de voetpaden . Onkruid etc. overbegroeiing van 

de tuinen. Aansluitend op Westzaan van de mooie lantaarnpalen.

Wegversmallingen komen te vervallen; rijweg wordt 

fietsstraat. Biggeruggen allen aan de kopzijden bij 

de opgangen.

51 Beste Vic Besnard, Onze voorkeur voor verharding van het wegdek gaat uit naar klinkers. Dit sluit aan 

bij de nieuwe bestrating van Zuideinde en J.J. Allanstraat in Westzaan. Het historische karakter van de 

dijk wordt hiermee versterkt. Het heeft een vriendelijke uitstraling. Op klinkers wordt minder hard 

gereden. Parkeervakken zijn al verhard met klinkers. Past in het hitteplan en de 'sponswerking' van 

klinkers heeft de nodige voordelen. Er kan een voorbeeld genomen worden aan de 

Nieuwendammerdijk in Amsterdam. Deze is ook bestraat met klinkers. De Nieuwerdammerdijk is net 

als de Westzanerdijk ook een onderdeel van de Noorder IJ en Zeedijk. Voor de parkeervakken zou 

gekozen kunnen worden voor grastegels. Een halfverhard wandelpad, zoals ook vanaf Westzanerdijk 

480 aan de zuidkant, zou heel welkom zijn. Langs de dijk is het nu lastig wandelen. Het wandelen heeft 

het laatste jaar een enorme vlucht genomen. Het aanbrengen van een groenstrook met struiken en 

bomen onder aan de Westzanerdijk langs het woonwagenkamp aan de Ringweg zou het beeld van de 

Westzanerdijk aanzienlijk verfraaien. Deze locatie ligt niet exact in het opknapgebied, maar zit er zo 

dichtbij dat het wel heel efficient is om dit ook mee te nemen in de opknapbeurt van de dijk. Veel 

succes met het maken van alle plannen en de uitvoering daarvan. 

Uw suggesties passen niet in het beeld van de 

dijkweg als onderdeel van de Noorder IJ- en 

Zeeweg. Er zal over de gehele lengte bruinrood 

asfalt worden toegepast t.b.v. fietsstraat. De trottoirs 

en parkeervakken worden uitgevoerd met klinkers.

52 Tussen westzanerdijk no. 418 en Hordijk hangt er erg veel groen over het trottoir, waardoor er 

onoverzichtelijke verkeerssituaties ontstaan en is het troittor slecht beloopbaar. Hierdoor komen zowel 

voetgangers, fietsers, auto's en de vele vrachtwagens van Hordijk vaak met elkaar in de knoop komen. 

Voor verkeer dat van onderaan de dijk komt, geldt dit des te meer, omdat er heel weinig overzicht is wat 

er aan verkeer aankomt vanuit de centrum kant. Het is een kwestie van tijd voordat hier een ongeluk 

gebeurt. Kunnen de trottoirs vrij worden gemaakt , zodat voetgangers over het troittoir kunnen lopen en 

niet op straat hoeven te lopen op dit gedeelte van de dijk? Wellicht is het ook een idee om 

verkeersspiegels te plaatsen, zodat het verkeer van onderaan de dijk (vanaf nr. 418 tot en met 428) kan 

zien, wat er aan verkeer aankomt vanuit de centrum kant? Heel fijn in ieder geval dat de dijk wordt 

opgeknapt! 

Verkeersspiegels zijn vandalisme gevoelig en in de 

spiegel kan de snelheid van het verkeer niet worden 

ingeschat waardoor spiegels schijnveilig zijn. 

Uiteindelijk zijn ze daardoor verkeersonveiliger dan 

veiliger. Verkeerspiegels worden daarom niet 

geplaatst.

Aan het groen zal aandacht worden besteed bij 

uitvoering. Daarbij aangemerkt, dat groen zorgt voor 

snelheidsreductie van het verkeer, zodat 

verwijderen onwenselijk is.

53 De stoepen beter begaanbaar maken door het verwijderen van overhangende of overgroeiende 

beplanting en los liggende straatstenen. Ook het onderhouden van de trapleuning op de westzanerdijk 

bij nummer 175 De stoep langs de huizen straten en de steeg naar de ringweg 

Ophalen trottoirs en trapopgangen maken 

onderdeel uit van dit project.

54 Ik vind de huidige inrichting op zich prima. Maar ik kan me voorstellen dat het weghalen van de 

versmallingen de verkeersveiligheid bevorderd. En ook het aanleggen van fietsstroken lijkt me een 

goed idee. Wat mist is een voetgangerszone, er wandelen hier veel mensen. Maar je maakt een dijk 

niet zomaar breder natuurlijk. Misschien dat de fietsstroken ook helpen voor de wandelaars. Een tip 

voor het gedeelte richting het Westerwindpad vanaf mijn huis: daar is wel een stoep, en die staat vol 

met die zwarte paaltjes. Voor de wandelruimte zou het helpen als de paaltjes weggaan. Verder is het 

volgens mij al 30km gebied toch? Ik kan me voorstellen dat van die rode fietsstroken helpen om de 

snelheid van het autoverkeer af te remmen. Ik woon zelf op nummer 212 en parkeer mijn auto op eigen 

erf. Op dit moment is mijn inrit prima, dus voor mij is het belangrijk dat de inrit hetzelfde blijft. 

Trottoirs worden beter toegankelijk en de rijweg 

wordt ingericht als fietsstraat d.m.v. gebruik van 

bruinrood asfalt.

55 Wensen voor verbetering Westzanerdijk 1. Opknappen van op de dijk aanwezige containerplaatsjes 

(betegeling, horizontaal maken (tegen omwaaien)) 2. Maatregelen om de voetgangersstroken vrijte 

maken van obstakels (ook begroeiing, takken ) en parkeren van auto's tegen te gaan. 3. Fietsstroken in 

rood asfalt aanbrengen afgezet met witte stippellijn en de andere rand met doorgaande streep zoals nu.

Gemeente voorziet niet in een opstelplaats 

afvalcontainer; u dient daar op eigen terrein een 

plaats voor te kiezen. Voor het aanbieden van de 

afvalcontainer voor ophalen huisvuil wordt in het 

ontwerp ruimte opgenomen. Er worden geen 

fietsstroken toegepast in het nieuwe ontwerp; wel 

wordt de rijweg fietsstraat.

56 Het liefst doen we iets aan de snelheid. Men rijdt hier zo hard, vooral scooters gaan 50 of harder en 

mensen die de route als doorgaande weg gebruiken rijden alsof het de A10 is......sluisjes weghalen ok, 

maar hoe voorkomen we dat het een racebaan wordt. Vaker aanduiding max 30 is sowieso al een goed 

idee, zeker bij het einde van de dijk thv Westzaan als je de dijk oprijdt, daar heb je geen idee dat het 

max 30 is, staat nergens. Ook de verkeerssituatie bij de kruising wznd & Adriaan Roggestraat is 

onduidelijk, zijstraat heeft voorrang maar ze zitten daar vaak bijna op elkaar omdat de dijk lijkt/voelt als 

doorgaande weg. Er is een trap naar beneden ter hoogte van nummer 141, die leidt naar de speeltuin. 

De trap en hekje zijn wel aan herstel toe. Misschien ook goed om de delen van de dijk waar containers 

staan allemaal te bestraten of soort bestraate bloem/plantperkjes van maken zodat de bakken netjes 

kunnen staan en er ook wat groen is. Nou dat was het wel dan ;) Succes met de werkzaamheden! 

In het nieuwe ontwerp worden aan al deze aspecten 

aandacht besteed.

57 Hello, it would be great that a serious plan for the high speed on our street will be taken during this 

work. It is quite terrifying seeing in front of our door cars speeding up at above 50 km/hour and 1 minute 

later a kid on his bicycle. We already notified the municipality several times about this issue. We see the 

drivers accelerate on the street part that goes from house number 99 t o148 , probably because there 

are no turns. Thank you 

Reducing speed in new design has our priority; a 

road for mainly bikes will be implemented by use of 

brownred asphalt. 



58 We willen graag extra drempels aanvragen tussen Westzanerdijk 130 en 140. De meeste scooters en 

veel auto's rijden veel, veel sneller dan de snelheidslimiet van 30km. Dit is buitengewoon gevaarlijk, 

vooral voor kleine kinderen, aangezien onze voordeur zich 3 meter van de weg bevindt. Het is ook 

extreem luid als de motoren van de voertuigen op dit stuk weg naar hoge snelheden accelereren.

Meer drempels levert extra trillingshinder op voor 

woningen die dicht bij de rijbaan staan. Daarnaast 

liggen er aan weerskanten kanten van dit 

huizenblok al plateaus op de kruisingen. Deze 

pleateus blijven bestaan. We gaan op dit gedeelte 

daarom geen extra drempels plaatsen

59 Geachte Heer/ Mevrouw, Als eerste wil ik graag kwijt (mag ook wel gezegd worden) dat ik het positief 

vindt dat jullie bewoners om suggesties en ideeën vragen. Hierna wat ideeën: Is het mogelijk om de dijk 

net zo in te richten als jullie in Nauerna gedaan hebben. Een duidelijk breed fietspad in een andere 

kleur en een smallere rijbaan waardoor het optisch minder aantrekkelijk is voor auto’s om hard te rijden. 

Is het een idee om de doorgaande weg, vanaf de ringweg gezien de dijk op, naar links (richting 

Westzaan) te laten lopen (een situatie zoals in Krommenie Weverstraat/ Badhuislaan) Hierdoor wordt 

de Westzanerdijk als het ware een soort woonerf, eventueel met een verkeersdrempel. Ik denk dat dit 

de snelheid bij deze splitsing er uit haalt. Het zou ook welkom zijn als er aan voorzieningen voor kliko’s 

gedacht wordt. Dit is nu echt een rommeltje. Als toch de boel open gaat dan zou het geweldig zijn als er 

gelijk glasvezel aangebracht wordt. Ik hoop dat ik hiermee een positieve inbreng heb kunnen geven en 

wens jullie succes met de herstructurering. 

In het nieuwe ontwerp worden aan al deze aspecten 

aandacht besteed. Zie andere 

antwoorden.Gemeente voorziet niet in een 

opstelplaats afvalcontainer; u dient daar op eigen 

terrein een plaats voor te kiezen. Voor het 

aanbieden van de afvalcontainer voor ophalen 

huisvuil wordt in het ontwerp ruimte opgenomen.

61 Ik begrijp ook dat we fietsstroken krijgen die dan rood asfalt krijgen(?) Ik geloof dat dat rode wel zal 

helpen om het autoverkeer te waarschuwen en (optisch) meer ruimte te geven aan fietsers. Maar ook 

aan wandelaars want de smalle voetpaadjes langs de parkeerplaatsen zijn niet altijd toegankelijk. 

Rijweg wordt fietsstraat.

62 Ik zou graag een verbod op vrachtverkeer willen op de Westzanerdijk aangezien de huizen er onder 

lijden, elke keer als er een zwaarbeladen vrachtwagen voorbij rijdt als een idioot staat mijn huis te trillen 

als een gek en naar mijn mening is het totaal niet nodig om daar te rijden en wordt het meer als 

sluiproute gebruikt.

Het vrachtverkeer dat op de Westzanerdijk heeft 

veelal een bestemming op de Westzanderdijk en is 

dus bestemmingsverkeer. Een vrachtwagenverbod 

is daarom niet mogelijk. Wel wordt de 

Westzanerdijk zo ingericht dat vrachtwagen zicht 

aan de snelheid houden.

63 Is het mogelijk om het stukje grond van de dijk naar de parkeerplaats ook te laten bestraten? Dus de 

groenstrook langs de parkeerplaats?

Vraagstelling niet duidelijk.

64 Het voetpad langs de dijk geheel doortrekken aan de zuidkant. Bij het bewoonde gedeelte de stoep 

“leeg” en schoon te houden. Het voorstel om daar een voetpad van minimaal 1.20 meter breed te 

maken is mogelijk. Het is belangrijk voor de veiligheid dit voetpad moet worden afgebakend zoals op de 

impressie, om te voorkomen dat er sneller verkeer op gaat rijden. Snelheid camera's plaatsen om 

overtreders te ontmoedigen. Spiegels bij uitritten. Meer drempels en deze nog hoger maken. Meer 

verkeersluizen zoals de paar die er al zijn. Alleen vrachtverkeer voor onze boeren en aanvoer: van 

West tot Hordijk, van Oost tot de Aldi. Vrachtverkeer is te gevaarlijk op de slingerende stukken op de 

dijk voor onze fietsers met name kinderen. Alleen groot vrachtverkeer bij aanvraag van een 

Vrachtwagen vergunning kan hierin dan worden voorzien bij bijvoorbeeld een verhuizing. 

Parkeervakken aan de Noordkant iets uitbreiden zodat autos de veiligheid van de fietsers niet 

belemmeren. Ook een Veiligheids Campagne optuigen om bewoners op de dijk die Autos die op de 

rijbaan parkeren bewust maken dat dit onveilig is voor met name de kinderen. Dan moet er natuurlijk 

wel een alternatief zijn. 

Er is onvoldoende breedte om een voetpad over de 

gehele lengte aan te leggen. Camera's is geen 

onderdeel van dit verhardingsproject. Spiegels 

worden niet geplaatst i.v.m. kwetsbaarheid 

vandalisme en schijnveiligheid voor 

verkeersdeelnemers. Meer en hogere drempels 

geven veel ongemaak bij huizenbezitters; wordt niet 

opgenomen in ontwerp. Er wordt aandacht besteed 

aan parkeergelegenheid.

65 Nieuwe, oude stijl, groene straatlantaarns. En om te voorkomen dat nieuw zwart asfalt weer uitnodigt tot 

harder rijden (nu rijdt al bijna iedereen harder dan 30!) zouden we graag asfalt zien in 2 kleuren, waarin 

het fietspad duidelijk optisch afgebakend is, en de rijbaan smaller lijkt. Een aantal registratieborden 

plaatsen waarin iemands snelheid getoond wordt. (zoals in Westerkoog), veel mensen rijden onbewust 

te hard, ook meer borden 30! Plaatsen. Ik las over uw voornemen de ´sluisjes ´te verwijderen, dan moet 

daar iets anders snelheids remmends komen, meer verkeersdrempels? De huisvuilbakken maken ook 

een rommelige indruk op de dijk, kan er nagedacht worden over een hekwerk met bijv. natuurlijke 

begroeiing daarvoor ? (Nu al belanden er regelmatig bakken onderaan de dijk door baldadige jeugd)  

In het nieuwe ontwerp wordt de rijweg fietsstraat: 

bruin asfalt over de gehele lengte. Sluisjes 

verdwijnen en trottoirs en parkeerplaatsen woren 

uitgevoerd met klinkers (gebakken materiaal). 

Gemeente voorziet NIET in opstelplaatsen voor 

rolcontainers. 

66 Wat ik belangrijk vind voor het ontwerp van de dijk is wel de parkeer vakken aan te geven met witte 

klinkers, want tegenwoordig worden somige autoos zo neer gezet dat de ander er net niet tussen kan. 

Dat was het wel. Waar ik over na dacht is ook het feit dat je eigen auto voor de deur kan zetten i.v.m. 

toezicht en schoon maken, is dat mogelijk? Ook sommige mensen hebben 2 auto's?

Het is aan afdeling Handhaving om toe te zien op 

het juiste gebruik van de openbare ruimte.

67 Als bewoner van de ringweg wil ik, ook namens een aantal buren, mijn zorg uitspreken over het verkeer 

wat tijdens de werkzaamheden over de ringweg zal gaan rijden. Deze is totaal niet ingericht om veel 

drukker verkeer in 2 richtingen te verwerken. Ook nu rijd men al veel te hard.

Ringweg maakt geen onderdeel uit van dit project.

68 Is er nagedacht over hoe het (sluip)verkeer op de Ringweg? (deze vraag stel ik ook namens mijn 

buren). Het is er nu al soms erg druk op de Ringweg. En er wordt vaak erg hard gereden. Ik heb 

hierover al eens contact gehad met de gemeente over het evt plaatsen van snelheidsmaatregelen. 

Helaas zijn er twee extra borden geplaatst. Wat het probleem niet echt heeft verholpen. Daarbij 

parkeren er steeds meer bewoners/bezoekers van de Westzanerdijk hun auto op de Ringweg. Ik 

verwacht dat dit probleem ook toe zal nemen met de afsluiting van de Westzanerdijk.

Nee, maakt geen onderdeel uit van dit project.

69 Ik zou graag meer sport en spel voorzieningen zien bij het het (sport)veld De Spil. Ik zie in Zaandam 

steeds vaker mooie fitness toestellen. Maar helaas niet direct in deze omgeving. Met de de 

maatregelen en het vooruitzicht om nieuwe golven/lockdowns zijn meer buiten sportmogelijkheden zeer 

welkom. 

Maakt geen onderdeel uit van dit project

70 Extra vuilniscontainers aan de westzijde van de Ringweg. (deze vraag stel ik ook namens mijn buren) 

De huidige containers staat op meer dan 200 meter van mijn voordeur. Ik heb hierover al eens contact 

gehad met de gemeente over het plaatsen van containers. Maar helaas alleen een reactie dat het 

inderdaad erg ver is. Dat is natuurlijk geen oplossing. Met name voor oudere buren is dit gewoon te 

ver. 

maakt geen onderdeel uit van dit project

71 Er wordt hier regelmatig veel te hard gereden, er mag 30 km/uur gereden worden.Auto's, motoren en 

ook scooters versnellen in onze straat, over de 60 km/ uur. Het is een recht stuk straat tussen 

huisnummer nr. 89 tot huisnummer nr.148. Kunt u hiervoor een oplossing bedenken, doormiddel van 

het plaatsen van verkeersdrempel of een camera, om ervoor te zorgen dat de chauffeurs niet boven de 

30 km/ uur komen.

Rijweg wordt fietsstraat.

72 Mijnheer, Een aantal jaren geleden zijn toen twee wegversmallingen aangelegd, t.w. ter hoogte van het 

Joodse Kerkhof en een vlakbij ons huis westzanerdijk 468. Bij de aanleg hebben wij al bezwaar 

gemaakt, omdat de Firma Hordijk regelmatig heen en weer rijdt tussen hun twee locaties Westzanerdijk 

en industriegebied. Bij tegemoet komend verkeer staan deze vrachtwagens met draaiende motoren te 

wachten tot ze verder kunnen, zodat we last hebben van de uitlaatgassen en misschien fijnstof. De 

verkeersborden, zowel bij het Joodse Kerkhof worden vaak omver gereden. Ook zijn er vaak bijna 

botsingen. Dus een dringend verzoek dat deze wegversmalling bij ons huis wordt weggehaald maar ook 

geen andere belemmeringen zoals drempels o.i.d.

De wegversmalling worden weggehaald en er 

worden drempels geplaats.



73 Ongeveer 6/7 jaar geleden zijn de trappen ter hoogte van nr. 201 t/m 213 gerenoveerd/opgeknapt. 

Echter de trap ter hoogte van nr. 205/207 is niet meegenomen, wellicht vergeten? Wij zouden het fijn 

vinden dat deze trap deze keer meegenomen wordt met de herstelwerkzaamheden.

Trapopgangen worden meegenomen in het werk.

74 Er wordt op de Westzanerdijk door menig automobilist te hard gereden. Is het een idee om bij het 

opknappen hier iets aan te doen? Ik denk dat dit voor meerdere stukken op de dijk geldt. Hopelijk op dit 

stuk ook aanpassingen zodat men minder hard kan rijden.

Rijweg wordt fietsstraat.

75 Door dat er bijna geen blokkades op de Westzanerdijk meer zijn is de dijk nu een racebaan. (ik wordt 

geregeld op geduwd als ik met 30 over de dijk rij) Overdag maar vooral in de ochtend uren als er zeer 

veel kinderen op de dijk fietsen om naar school te gaan en in de avond uren. een goede oplossing is 

volgens mij,  gaan handhaven dat de dijk tussen 7.00 / 9.00 uur en 16.00 en 18.00 uur afgesloten is. Zie 

bord bij kruising Adris van Broekweg, is dit niet mogelijk dan meer weg versmallingen (geen drempels) 

aanbrengen die snelheid er uithalen. De 2 versmallingen die er nu nog liggen stelten dan ook niet veel 

voor. Verder de dijk afsluiten voor vrachtverkeer, uitgezonderd bestemming verkeer. Hordijk, Aldi en 

Boerderij van de familie Rutte (westerwindpad). verder een voetpad aanleggen zodat voetgangers niet 

over de weg hoeven te lopen. Maar zoals ik al schrijf de dijk dus onaantrekkelijk maken voor auto`s 

(motors) door meerdere obstakels te plaatsen. Omrijden via de hoofdtocht moet aantrekkelijk gemaakt 

worden.

Rijweg wordt fietsstraat. Verbod op vrachtauto's 

heeft teveel praktische bezwaren. (hoe wilt u 

verhuizen dan bijvoorbeeld?) Handhaven maakt 

geen onderdeel uit van dit project.

76 Als Aldi vestiging willen we graag betrokken worden en op de hoogte blijven van de uitvoeringsplanning. u wordt/bent hiervoor benarderd.

77 Voor het opnieuw inrichten van de schoolzone zou ik willen pleiten voor een extra drempel op de 

Ringweg, redelijk dicht bij de ingang vanaf deze straat naar de basisschool. Het is geen drukke weg, 

maar er wordt vaak wel heel hard gereden. 

Ringweg is geen onderdeel van dit project.

78 Heel graag een voetpad langs de Westzanerdijk, zodat ook de vele wandelaars veilig kunnen lopen. 

Ruimte voor een doorlopend voetpad kan gemaakt worden wanneer de Westzanerdijk 

eenrichtingsverkeer wordt, dus vanaf Zaandam richting Westzaan. Aan het einde van de dijk is dit al het 

geval, dus het is eigenlijk heel logisch en het zou de veiligheid ten goede komen. En maak de 

Westzanerdijk een fietsgebied waar de auto's te gast zijn. Meer groen. Verder zou het fijn zijn per 

huishouden in elk geval één vast parkeerplaats te hebben. Nu kunnen we vaak niet voor de deur 

parkeren omdat veel huishoudens meerdere auto's en busjes bezitten. Mooie straatlantaarns zoals in 

Westzaan zou de boel ook opfleuren.

In het nieuwe ontwerp wordt aandacht besteed aan 

deze aspecten; rijweg wordt fietsstraat. Lichtmasten 

maken geen onderdeel uit van dit project.

79 Wij hebben een melkveehouderij aan het Westerwindpad, onze toegangsweg is via de westzanerdijk. 

Vrachtverkeer komt uitsluitend via de Zaandamse kant. De bocht vanaf de dijk naar het Westerwindpad 

is nu al krap, dus het zou fijn zijn als dat verbreed kan worden. Tevens willen we graag melding maken 

van het feit dat er ook tijdens de werkzaamheden vrachtverkeer langs zal moeten waaronder oa 

melkauto en voerwagens.

In het ontwerp proberen wij daar mee rekening te 

houden al blijft de mogelijkheden door de krappe 

ruimte beperkt.

Tijdens de uitvoering zal rekening gehouden worden 

met de continuïteit van uw bedrijf.

80 LS, Alvast hartelijk dank voor uw inzet voor de Westzanerdijk. In het ideale geval wordt de dijk wat mij 

betreft een fietsstraat. Ik denk aan een zone waar auto's te gast zijn. Er wordt nu veel en veel te hard 

gereden, ook door scooters. Op veel plekken in de straat is geen ruimte voor een stoep, door de 

geparkeerde auto's wordt ook nog eens het zicht belemmert. Dit levert gevaarlijke situaties op, met 

name voor kleinere kinderen. Vooral voor dit deel van de dijk zou een fietsstraat een fantastische 

oplossing betekenen. Ik zie dit echter niet als optie tussen de punten waarover wordt nagedacht staan. 

Ik hoop dat mijn inbreng hier verandering in brengt. Autoluw is het toverwoord! Met hartelijke groet, 

Rijweg wordt fietsstraat.

81 Ik loop regelmatig over de Westzanerdijk en dat is in het donker niet echt veilig. Het beetje 'voetpad' wat 

er is loopt deels aan de noordkant van de dijk, terwijl de lantarenpalen aan de zuidkant staan. Hierdoor 

ben je als voetganger slecht zichtbaar. Verder staan de auto's vooral aan de noordzijde geparkeerd en 

daardoor kun je er bijna niet lopen. Ook staan er veel paaltjes en andere obstakels. Een goed 

begaanbaar en verlicht voetpad zou heel fijn zijn!

Waar het kan wordt een voetpad langs de dijk 

aangelegd. Echter is de dijk helaas te smal om 

overal een doorlopend voetpad langs de dijk aan te 

leggen. Wel worden paaltjes en andere obstakels 

zoveel mogelijk verwijderd.

Openbare verlichting maakt geen onderdeel uit van 

dit project

82 Hallo, beetje laat maar hier nog mijn verzoekjes: 1)dominante rode fietsbanen zoals het nieuwe deel in 

Nauerna is veiliger en ziet er ook beter uit (waren jullie denk ik al van plan), verkeerssluisjes lijken me 

inderdaad niet veiliger, dus helemaal eens 2)Nieuwe lantarenpalen in oude stijl zoals in Westzaan nu 

geinstalleerd worden zouden op de dijk ook bijzonder goed tot hun recht komen (weet niet of dit ook in 

budget/ opzet zit, maar Zaandam krijgt er wel een plaatje voor terug, goed voor het imago en 

zelfvertrouwen) 3) Grootste probleem momenteel is het ontbreken van een fatsoenlijk trottoir, dit is best 

gevaarlijk soms, mensen lopen goeddeels noodgedwongen op straat. 4) mijn belangrijkste punt wat 

jullie naar mijn idee in jullie ontwerp mee moeten nemen; de Westzanerdijk is geen onbekende bij 

amsterdamse wielrenners, en als over een paar jaar park Nauerna open gaat kan het niet anders dat 

hordes recreanten en sportievelingen een rit over de oude dijk richting Nauerna en zijn "bergetappe" 

zullen nemen, (en neem het ze eens kwalijk). Ook dit lijkt me alleen goed te ondervangen met een 

fatsoenlijk voetpad, liefst verhoogd en desnoods met zebrapad als er toch overgestoken moet worden. 

Fijn dat jullie de boel aanpakken! Groeten

In het nieuwe ontwerp wordt aan al deze aspecten 

aandacht besteed; rijweg wordt fietsstraat.. 

Lichtmasten maken geen onderdeel uit van dit 

project. Voor een fatsoenlijk trottoir is geen ruimte 

op de dijk; huizen kunnen we niet opzij schuiven; we 

moeten het doen met de beschikbare breedte.


