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Beste bewoner,
De gemeente Zaanstad gaat de openbare ruimte in uw buurt opknappen. Het riool en de bestrating in
van de Kruisstraat, Noorder- en Zuiderhoofdstraat zijn aan vervanging toe.
De planning is om begin 2023 te starten met de werkzaamheden
De werkzaamheden verschillen per straat. Wij gaan herstelwerkzaamheden aan de riolering
uitvoeren. Sommige delen gaan wij vervangen. In andere delen relinen wij het riool. Hierbij trekken wij
een soort sok in de oude leiding waarmee het riool weer als nieuw is.
Alle wegen krijgen nieuwe bestrating. De keuze in soort materialen hangt af van de straat. In de
Noorder- en Zuiderhoofdstraat gebruiken we materiaal dat past bij het historische karakter. De overige
straten richten wij in volgens onze standaard. Meer informatie hierover vindt u op de projectwebsite.
We weten dat er veel zorgen en vragen zijn rondom het verkeer in Krommenie
We vinden het heel belangrijk deze situatie aan te pakken. Daarom werkt de gemeente aan het
Mobiliteitsplan. Dit gaat over verkeersmaatregelen tussen nu en 2040. U heeft daarover een enquête
kunnen invullen en kunnen deelnemen aan drie webinars in maart. Aan de hand van alle inbreng
werkt de gemeente momenteel aan het definitieve mobiliteitsplan dat naar verwachting na de zomer
klaar is.
Vooruitlopend daarop starten we nu de voorbereiding van de herinrichting. Uiteraard houden we
daarbij zoveel mogelijk rekening met de uitkomsten van het Mobiliteitsplan.
Om tot een ontwerp te komen horen we graag vooraf wat er leeft binnen de wijk
Wij willen graag samen met de bewoners, winkeliers en ondernemers tot een goed ontwerp voor de
herinrichting komen. Omdat u in deze wijk woont of werkt, kent u de omgeving goed. U weet wat
behouden moet blijven en op welke plaatsen kansen liggen.
U kunt tot 12 juli 2021 reageren via www.buitengewoon.zaanstad.nl/noorder-zuiderhoofdstraat
We horen graag uw mening. Via de website kunt u uw wensen, ideeën en aandachtspunten
doorgeven. Dat kan gaan over de bestrating of het groen.
Daarnaast hebben we contact met o.a. de winkeliersvereniging (DOKA).
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Opstellen voorlopig ontwerp herinrichting
Met de ontvangen reacties maken wij een voorlopig ontwerp. Wij beschrijven op een vraag- en
antwoordformulier overzichtelijk wat we met uw opmerkingen hebben gedaan. Dit formulier plaatsen
wij naast de tekening op de projectwebsite. Hierover ontvangt u per post bericht.
Meer informatie over het project kunt u vinden op de website
Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebt, kunt u met mij contact opnemen. Dit kan via
telefoon 14 075 of per e-mail op o.kramer@zaanstad.nl.

Met vriendelijke groet,

de heer O. Kramer,
projectleider Ingenieursbureau

