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Uitnodiging informatieavond Verbindingsweg Assendelft

Beste bewoners,
Wij hebben u voor de zomervakantie laten weten dat we de verkeersdrukte bij de Dorpsstraat /
Communicatieweg West gaan aanpakken. Dit doen we door een nieuwe verbinding te maken van
wegen die er al zijn. Inmiddels hebben wij de plannen verder uitgewerkt en laten die graag aan u zien
tijdens een informatiebijeenkomst. U bent van harte welkom op woensdag 10 november 2021 in
Praktijkschool De Brug.
Bestaande bouwweg wordt nieuwe verbinding tussen Noorderweg en Noorderveenweg
Er staan te vaak files bij de Dorpstraat kruising Noorderveenweg en Communicatieweg West. Een
verbinding tussen de Noorderweg en de Noorderveenweg kan dit probleem oplossen. Deze
verbindingsweg is eerder aangelegd voor het bouwverkeer. Het was de bedoeling deze weg in 2026
open te stellen, als de nieuwbouwwijk Kreekrijk klaar is. We gaan dat eerder doen, naar verwachting
medio 2023. Op die manier kunnen inwoners van Saendelft en Kreekrijk via meerdere wegen de wijk
in en uit rijden. Ook willen we diverse kruispunten aanpakken om te zorgen dat de nieuwe situatie
verkeersveilig blijft.
Verplicht aanmelden voor de informatieavond per tijdvak
Op de website https://buitengewoon.zaanstad.nl/projecten/verbindingsweg-assendelft staat het
formulier waarmee u zich kunt inschrijven. Vanwege de corona-maatregelen* laten we 20 mensen per
half uur toe in de zaal. Komt u met meerdere mensen uit één huishouden? Meld iedere persoon dan
apart aan. Op de website ziet u hoeveel plek per tijdvak beschikbaar is. Aanmelden kan tot en met
zondag 7 november. U ontvangt een bevestiging.
Door uw camera te richten op de QR-code komt u rechtstreeks uit op de projectpagina.
U kunt online reageren op het voorlopig ontwerp tot en met 15 november
De gemaakte plannen zijn nog niet definitief. We horen graag wat u van het ontwerp
vindt. Vanaf 3 november staan de ontwerptekeningen online. Via het reactieformulier op
de website kunt u uw mening geven.
Heeft u geen internet? Dan kunt u mij via het telefoonnummer 14075 bellen.
Met de ontvangen reacties maken wij een definitief ontwerp
Alle reacties die wij krijgen behandelen wij serieus. Waar mogelijk nemen we de suggesties en
aanvullingen mee in het ontwerp. Op de website geven wij een terugkoppeling van de reacties. Daar
geven wij ook aan waarom sommige ideeën en/of wensen niet in het ontwerp verwerkt zijn. De
verwachting is dat het definitief ontwerp rond 26 november klaar is. In december neemt de
gemeenteraad een definitief besluit.
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Neem gerust contact op bij vragen
Heeft u vragen over deze brief die niet kunnen wachten tot de bijeenkomst? Na de herfstvakantie kunt
u mij bellen of mailen via telefoonnummer 14075 of per mail a.verduijn@zaanstad.nl.

Met vriendelijke groet,

Adriaan Verduijn
projectleider Ingenieursbureau

*Maatregelen in verband met corona
.- Kom niet als u corona gerelateerde klachten heeft (verkouden of grieperig)
- Houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot de andere aanwezigen
- Wordt het in de ruimte te druk? Dan kunnen onze collega’s u verzoeken even buiten te wachten.
- Een afspraak is nodig om aanwezig te zijn. Meldt u zich online aan voor een tijdvak:
Tijdvak 1: 17.00 uur – 17.30 uur
Tijdvak 2: 17.45 uur – 18.15 uur
Tijdvak 3: 18.30 uur – 19.00 uur
Tijdvak 4: 19.15 uur – 19.45 uur
Tijdvak 5: 20.00 uur – 20.30 uur
Tijdvak 6: 20.45 uur – 21.15 uur
Wij hopen hierbij op uw begrip en medewerking.

