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1  Een richtingsverkeer. Parklaan Aanpassingen die gevolgen hebben voor de verkeerscirculatie in 

Krommenie worden onderzocht in het Mobiliteitsplan Noord. 

Antwoord op deze vraag kan worden gegeven als meer duidelijkheid is 

over de gewenste maatregelen die in dat plan worden beschreven.

2 Een verbod voor vrachtwagens. Parklaan Een verbod op vrachtwagens is niet wenselijk aangezien er dan voor 

elke verhuiswagen/bezorgdienst een aparte ontheffing moet worden 

verzorgd. Daarnaast staan er ook ondergrondse containers welke met 

een vrachtwagen geleegd moeten worden.

3 Een spiegel op de Eikenlaan bij de uitrit van de Parklaan dit i.v.m. de 

vele werkbussen die op de hoek geparkeerd staan en hierdoor is het 

zicht op het verkeer op de Eikenlaan zeer beperkt.

Eikenlaan/ 

Parklaan

Spiegels worden niet toegepast in Zaanstad (behalve in uitzonderlijke 

gevallen). De kruising Eikelaan – Parklaan is overzichtelijk en veilig. 

Dit geeft geen aanleiding om een spiegel te plaatsen.

4 Brede fietspaden aan beide zijde auto te gast. (Zie Weverstraat) 

Versmalling op de Parklaan om de snelheid bij auto’s eruit te halen.

Parklaan Het profiel van de huidige rijweg is te smal om een fietsstraat te 

realiseren met het behoudt van tweerichtingsverkeer.

Zie ook het antwoord bij vraag 1.

5 30 km bord op het begin van de straat. Zones begrijpen de meeste 

mensen niet. Weg niet verbreden nodigt uit tot racen. 

Parklaan Het 30km/h zonebord is een algemeen bekend verkeersbord. 

De keuze van de breedte van de weg is afhankelijk van Mobiliteitsplan 

Noord.

6 Trottoirs niet versmallen i.v.m. gebruik rolstoelers van o.a. Odion en 

andere parkbezoekers.

Parklaan De keuze van de breedte van de trottoirs / weg is afhankelijk van 

Mobiliteitsplan Noord.

7 Niet meer links af kunnen slaan de Eikenlaan op. Geen randweg voor 

Krommenie 

Eikelaan Aanpassingen die gevolgen hebben voor de verkeerscirculatie in 

Krommenie worden onderzocht in het Mobiliteitsplan Noord. Dit is een 

apart traject. Vooralsnog zal er geen inrijverbod voor linksafslaand 

verkeer worden ingericht.

8 Ons gezin is vierkant tegen een verbreding van de Parklaan t.b.v. het 

auto verkeer. De stoep word dan wel erg smal voor de cliënten van 

Odion met een rolstoel en moeders met kinderwagens. Het is nu al 

niet te handhaven op 30 km laat staan als het breder word. 

Parklaan Zie ook het antwoord bij vraag 6.

9 Verder zal het een stuk rustiger worden als het een richting word van 

west naar oost Ook zijn we tegen dat de Vlusch word afgesloten 

Parklaan Zie ook het antwoord bij vraag 1.

10 Goedemorgen, Als wij het goed begrijpen gaat dit om het vernieuwen 

van de straten en trottoirs zonder dat er verder iets in het 

verkeerscirculatieplan wordt gewijzigd. Wij hebben een kleine 

opmerking over het feit dat er niets wordt gewijzigd aan de bomen op 

de Parklaan. Voor onze woning op de Parklaan 1 B staat een 

Plataanboom, welke nog vrij jong is in vergelijking met de 2 platanen 

welke ernaast staan. Nu heb ik er zelf al vaker naar staan te kijken, en 

mij afgevraagd wat het idee van de gemeente is wanneer deze boom 

net zo groot wordt als zijn 2 ‘grote broers’. De boom staat ten eerste 

al erg dicht op onze woning. Hierdoor heeft de gemeente al eerder de 

takken aan de kant van onze woning weg moeten snoeien (terwijl het 

nu nog maar een kleine boom is). Maar daarnaast maken wij ons ook 

zorgen om de wortels die onze fundering zouden kunnen 

beschadigen. Tevens is er nooit rekening gehouden met de wortels 

van deze boom op de stoep, en vooral op de straat. Bij de andere 2 

platanen zijn al meerdere keren stoeptegels weg gehaald omdat ze 

omhoog werden geduwd door de platanen. Dit lijkt mij uiteindelijk op 

de straat niet mogelijk, want dan hebben we gaten in de weg. Als 

laatste staan de 3 platanen nu al zo dicht op elkaar, dat 2 van de 3 al 

tegen elkaar aan groeien. Deze kleine boom zal uiteindelijk 

waarschijnlijk verstikt gaan worden door de andere 2. Misschien is dit 

een perfecte kans om eens goed naar deze boom en zijn locatie te 

kijken. We zijn ook eigenlijk wel benieuwd naar jullie kijk hier op. 

Parklaan Er is een onafhankelijk bureau ingeschakeld om te kijken naar de 

kwaliteit van de bestaande bomen en de verwachte levensduur. 

Deze 3 bomen hebben een redelijke kwaliteit en allemaal een 

levensverwachting van meer dan 25 jaar. 

De bomen staan momenteel in de verharding, maar komen in de 

nieuwe situatie in een groenvak te staan. Voor het kappen van deze 

gezonde boom of bomen zonder directe noodzaak krijgen we geen 

vergunning. Ze blijven dus gehandhaafd.

OVERZICHT VRAGEN EN ANTWOORDEN Parklaan - Lindelaan
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11 ik reageer graag op het voornemen om de lindelaan en parklaan te 

vernieuwen. Als eerste vind ik het fijn dat de straat wordt vernieuwd. 

Dat ziet er dan natuurlijk weer mooi strak uit. Ook de verhoogde 

parkeervakken vind ik een mooi idee. Wat ik echter een slecht idee 

vind is is het voornemen de parklaan te verbreden. Dat raad ik ook ten 

zeerste af. Ik woon recht tegenover het park en zie dat er al veel 

verkeer langs komt met behoorlijke snelheid. Gelukkig wordt de 

snelheid vaak afgeremd doordat er weinig ruimte is voor 2 auto's om 

elkaar te passeren. Dit geldt ook bij de brug over de drugsloot. 

Hierdoor ontstaat een natuurlijke drempel om zachter te rijden als het 

wat drukker is. 's avonds is het helaas nog wel een ander verhaal 

maar dan spelen er in ieder geval geen kinderen in het park. Als de 

parklaan echter wordt verbreed zal de snelheid ook overdag flink 

omhoog gaan met allerlei gevaren voor de kinderen en minder validen. 

Lindelaan Zie ook het antwoord bij vraag 6.

12 Daarbij hebben zij ook nog eens een veel smallere stoep in het nu 

gepresenteerd plan. Juist die stoep aan het park wordt veel gebruikt 

door kinderen en ouders met wandelwagens en vooral ook door 

groepen die vanuit Odion door krommenie lopen. Een slecht idee dus 

om die stoep smaller te maken. Ik wil echter vooral met klem vragen 

om de stoep aan de parkkant niet in te korten. Dat gaat echt 

levensgevaarlijke situaties opleveren omdat auto's harder gaan rijden 

in de verbrede straat.

Zie ook het antwoord bij vraag 6.

13 Wat ik ook gek vind is dat ik in de vragen en antwoorden lees dat aan 

de ene kant de lindelaan niet eenrichtingsverkeer mag worden ook al 

is de straat supersmal omdat de snelheid dan omhoog zou gaan. Aan 

de andere kant de parklaan verbreedt om aan de minimale eis voor 

2richtingsverkeer te voldoen. Dan zeg je dus automatisch dat de nog 

smallere Lindelaan ook niet voldoet aan de eisen voor 2 

richtingsverkeer en dus 1 richtingsverkeer zou moeten zijn. Ik zou 

hierover graag meer uitleg krijgen.

Lindelaan Er is niet voldoende ruimte om de Lindelaan te verbreden, dus wordt 

ervoor gekozen om de bestaande rijwegbreedte te handhaven. Het 

gaat hier met name om bestemmingsverkeer, terwijl de Parklaan ook 

een doorgaande route is.

14  Mij lijkt het het beste om de lindelaan en de parklaan te veranderden 

in een woonerf, zodat de kinderen ongestoord in het park en 

daarbuiten kunnen spelen en auto's meer te gast zijn. In de loop der 

jaren zullen er toch minder auto's komen omdat deelauto's en overige 

vormen van vervoer meer aan de orde zullen zijn. Je lost daarmee 

allerlei issues op, met name de veiligheid van de mensen, zonder de 

stoep of het park te raken.

Lindelaan/ 

Parklaan

Zie ook het antwoord bij vraag 1.

15 graag laat ik u mijn mening horen over de veranderingen van onze 

straat. Het is natuurlijk helemaal logisch dat er vernieuwd . Om de 

straat te verbreden lijkt me geen goed plan, en de stoep in te korte 

kan natuurlijk helemaal niet . De parklaan ligt tegenover een 

kindvriendelijk park waar veel kinderen heen en weer gaan over de 

straat, het kan dan toch niet zo zijn om er een drukke doorgaande 

weg waar mensen te hard rijden naast te maken. het is op dit moment 

al af en toe onoverzichtelijk voor kinderen en te druk. niet alleen de 

veiligheid telt mee. maar de huizen die aan de parklaan staan kunnen 

niet nog meer verkeer hendelen die er voorbij komt. het zijn oude 

huizen . Betaald de gemeente een nieuwe fundering voor ons? dan 

pas zou een nieuwe drukkere doorgaande weg een optie zijn. ik zie 

niks in de plannen die er nu liggen. hoop dat er met ons bewoners 

gesproken zal worden en wij serieus genomen worden, want de 

nieuwe veranderingen die er nu liggen zijn vrij heftig voor deze oude 

straat. een eenrichting straat is een stuk overzichtelijker. houden 

graag contact met jullie.

Parklaan Zie ook het antwoord bij vraag 6.

16 Naar mijn mening is een verbreding van de parklaan geen optie. 

Persoonlijk lijkt het mij beter om er een eenrichtingsstraat van te 

maken. Bijna al het verkeer wat de Eikelaan op rijd slaat linksaf het 

dorp in, volgens mij is dat helemaal niet nodig, aangezien men ook 

over de weverstraat kan, die daar veel geschikter voor is. 

Parklaan Zie ook het antwoord bij vraag 6.

17 Vrachtwagens zouden ook verplicht moeten worden een andere 

richting te rijden. De woningen op de Parklaan zijn van de jaren 30 

,en staan te trillen als er zwaar verkeer langs rijd.

Parklaan Zie ook het antwoord bij vraag 1.

18 Voor de de andere mobiliteitsplannen zitten we ook in een werkgroep 

agathebuurt genaamd. Daarin zijn diverse punten aangedragen. 

Sowieso straten afsluiten voor verkeer is niet verstandig, want de druk 

komt dan op bijv. de Parklaan te liggen waar het nu al veel te druk is. 

Parklaan Zie ook het antwoord bij vraag 1.
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19 Geen vrachtverkeer door de straat. De huizen uit 1930 zijn daar niet 

voor gebouwd. Tevens sta je te trillen op de stoep. 

Parklaan Zie ook het antwoord bij vraag 2.

20 De smalle rijbaan zorgt er juist voor dat de snelheid eruit wordt 

gehaald. 

Parklaan Zie ook het antwoord bij vraag 6.

21 Eenrichtingsverkeer zodat je geen enorme drukte hebt door de straat. 

Misschien wel in combinatie met drempels.

Parklaan Zie ook het antwoord bij vraag 1.

22 Behouden van de stoepbreedte aan beide kanten. Mensen in 

rolstoelen, met rollators en kinderwagens moeten het niet moeilijker 

gemaakt worden.

Parklaan Zie ook het antwoord bij vraag 6.

23 Verder zouden er zeker meer bomen geplaatst mogen worden. Alleen 

maar fijn het groen. Alvast ontzettend bedankt voor het 

‘aanhoren/lezen’. 

Parklaan De bomen met een slechte kwaliteit zullen worden gekapt en hier 

zullen nieuwe bomen voor teruggeplant worden. Helaas is er geen 

ruimte om extra bomen te planten zonder dat dit ten kosten gaat van 

parkeervakken. 

24 Vorig jaar mei hebben wij onderzoek naar de staat van onze fundering 

laten verrichten. Hieruit bleek dat onze fundering nog maar 8 procent 

draagkracht had. Op basis van dit onderzoek kregen wij het bindend 

advies om binnen 1 jaar over te gaan tot herstel van de fundering. 

Onlangs is onze fundering hersteld, maar dit geldt helaas niet voor de 

rest van de woningen in de Parklaan. Voorafgaand aan het herstel, 

bewoog het bureau, bed en eettafel enorm bij het passeren van een 

vrachtauto. Een vermindering van het aantal vrachtwagens is vereist 

om eventuele schade aan de nog niet herstelde woningen te 

voorkomen.

Parklaan De woningen die relatief veel zakking laten zien in de metingen krijgen 

een brief over funderingsherstel. Tijdens de werkzaamheden zullen 

we woningen worden gemonitoord.

25 Met de eventuele verbreding wordt ons woongenot aanzienlijk minder. 

Het prachtige uitzicht zal worden gehinderd door het verkeer en 

mogelijk geparkeerde auto’s, maar veel erger is het feit dat onze 

dochter en de kinderen uit de buurt minder veilig buiten kunnen 

spelen. Zelfstandig oversteken en in het park spelen zit er na een 

verbreding niet meer in... 

Een beter alternatief zou volgens ons eenrichtingsverkeer zijn.

Parklaan Zie ook het antwoord bij vraag 6.

26 Ik ben als bewoner van de Lindelaan een voorstander om in de 

Parklaan 1 richting verkeer in te stellen, vanaf de Eikelaan richting de 

Noorderhoofdstraat. Bij de T-splitsing Parklaan/Noorderhoofdstraat 

dient het verkeer, zoals het nu ook is ingericht, rechts af te slaan de 

Noorderhoofdstaat in richting centrum van het dorp.  

Parklaan Zie ook het antwoord bij vraag 1.

27 Ook in de Lindelaan dient 1 richting verkeer ingesteld te worden, 

auto`s halen nu vaak allerlei capriolen uit en moeten de stoep op 

rijden om elkaar te kunnen passeren. Veel te veel verkeer wat nu 

vanaf de A8 komt rijd via de Noordervaartdijk- Kruisstraat- 

Noorderhoofdstraat door de Parklaan om vervolgens bij de kruiing 

Parklaan/Eikenlaan links af te slaan om naar de Zuider en 

Noorderham te rijden en dat alleen om 5 a 6 stoplichten te mijden.

Lindelaan Zie ook het antwoord bij vraag 6.

28 De stoep aan de kant van het Agaathepark ( Noordzijde van de 

Parklaan) versmallen naar 90 cm lijkt met een slecht plan, deze stoep 

wordt vaak gebruikt door gehandicapte bewoners/bezoekers van het 

activiteiten centrum Heliomare aan de Noorderhoofdstraat . Een 

strook van het Agathepark afhalen om de stoep te verbreden of 

parkeerplaatsen te creëren lijkt me not done, om reden dat dit mooie 

park ooit geschonken is door de familie Sijpesteijn aan de gemeente 

Krommenie , en niet geschonken is om hier regelmatig stukjes van af 

te knabbelen zoals enkele jaren geleden ook al is gebeurd door het 

plaatsen van 2 stinkende ondergrondse vuilcontainers bij 2 ingangen 

van ons prachtige park

Parklaan Zie ook het antwoord bij vraag 6.

29 Bij deze geef ik een reactie op de brief van dhr. O Kramer. Over het 

nieuwe plan van de herinrichting van de Parklaan daar sta ik niet 

achter. Om deze te verbreden zeker niet, de huizen zijn uit 1931, 

gevoelig voor scheurvorming gebeurd nu al.

Parklaan Zie ook het antwoord bij vraag 6.

30 Verbreden van het troittoir geen optie moet minimaal 1.20m zijn. Parklaan Zie ook het antwoord bij vraag 6.

31 De Parklaan is geschikt voor een richting. Parklaan Zie ook het antwoord bij vraag 6.

32 Het Park moet blijven zoals het nu is, het is een schenking geweest. Parklaan Zie ook het antwoord bij vraag 6.
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33 Wij wonen aan de oneven kant van de lindelaan en hebben samen 

met onze buren de volgende punten van aandacht als het gaat over 

de herinrichting van de lindelaan. 1. De twee blokken woningen met 

de nummers 19 tot en met 49 zijn gebouwd in 1948 en gebruikelijk 

voor die tijd heel goedkoop gebouwd. Onze funderingen zijn heel licht 

uitgevoerd en worden ondersteund door houten palen met een lengte 

van slechts 6 meter!! Daarom willen wij verzoeken dat van de 

uitvoerende partij word geëist geen zwaar materieel (bulldozers en 

vrachtwagens) maar gepast kleiner materieel te gebruiken in onze 

straat. En dat ook het halen en brengen van zand en stenen buiten 

onze straat plaats vind. Buiten dit willen we dat onze woningen 

gemonitord worden d.m.v. peilingen vooraf en achteraf en dat er een 

partij is die zich garant stelt voor eventuele schade aan onze 

woningen.

Lindelaan Zie ook het antwoord bij vraag 24.

34 2. In de loop der jaren is de stoep steeds meer verhoogd wat 

waarschijnlijk bijgedragen heeft aan de water overlast in onze 

kruipruimtes. Bij langdurige regenval staan onze kruipruimtes blank. 

Het huidige straatnivo zou zo moeten blijven of verlaagd moeten 

worden. De stoep moet een flink afschoten krijgen richting straatgoot.

Lindelaan Indien het straatwerk (lees trottoir en rijweg) is gezakt zal deze 

opnieuw worden opgehaald. Het ophogen van de tuinen, om 

wateroverlast op eigen terrein te voorkomen, is aan de bewoners.

35 Het huidige ontwerp van een brede stoep en de huidige beplanting 

(de bomen) zien we graag behouden

Lindelaan Zie ook het antwoord bij vraag 6.

36 Wij willen voorstellen om de Parklaan: verboden te verklaren voor 

vrachtverkeer

Parklaan Zie ook het antwoord bij vraag 2.

37 de bestaande breedte te handhaven Parklaan Zie ook het antwoord bij vraag 6.

38 éénrichtingsverkeer van te maken. Wij vragen u om de werkgroep 

Agathebuurt te betrekken in de plannen en de werkgroep als een 

volwaardige gesprekspartner te zien. U kunt alles volgen via onze 

website www.agathebuurt.com

Parklaan Zie ook het antwoord bij vraag 6.

39 verboden voor vrachtverkeer. Parklaan Zie ook het antwoord bij vraag 2.

40 Bestaande breedte handhaven, niet verbreden ivm verhoogde 

snelheid

Parklaan Zie ook het antwoord bij vraag 6.

41 Eenrichtingsverkeer van maken Parklaan Zie ook het antwoord bij vraag 1.

42 Plateau splitsing Lindenlaan/Parklaan in ieder geval veel hoger als de 

huidige. Huidige heeft nul remmende werking. Er wordt keihard 

gereden.

Parklaan Het plateau op de kruising Lindelaan/Parklaan zal opnieuw worden 

ingericht. Voor de hoogte van het plateau is een maximum 

vastgesteld. Dit zorgt voor voldoende remmende werking.

43 Duidelijker aangeven 30 km zone (Ook op wegdek) Nu wordt het zelf 

soms aangebracht op wegdek maar er wordt in 99 van de 100 

gevallen veel te hard gereden 

Parklaan Met de nieuwe inrichting van de openbare ruimte inclusief bebording 

wordt aangegeven hoe deze ruimte gebruik dient te worden door 

verkeersdeelnemers.

44 Aub verkeersdrempels plaatsen om remmende werking te 

bewerkstelligen. Bestuurders hebben (excuus voor woordkeuze) 

schijt aan 30 km aanwijzing. Dit moet echt letterlijk zichtbaar en 

voelbaar zijn.

Parklaan Er komen geen extra drempels/verhogingen in de straat dan degene 

die er nu zijn. Meer drempels levert extra trillingshinder op voor 

woningen die dicht bij de rijbaan staan en ongemak bij bewoners.

45 Of....in geval geen drempels...........In straat versmalling creëren met 

remmende werking dmv grote plantenbakken o.i.d. Zeker gezien het 

feit dat jullie voornemens zijn het trottoir aan de parkzijde te 

versmallen en er dus nog harder gereden gaat worden.

Parklaan Zie ook het antwoord bij vraag 1.

46  Ook volslagen belachelijk plan om trottoir te versmallen aangezien dit 

nog harder rijden in de hand werkt en dit sowieso al het grootste 

probleem is. M.a.w., door die aanpassing wordt het huidige grootste 

probleem gewoon nog groter! - Mede gezien het een parklocatie 

betreft lijkt dit me helemaal een not done situatie! 

Parklaan Zie ook het antwoord bij vraag 6.

47 Mijn vraag is of de lindebomen op de Lindelaan vervangen kunnen 

worden voor bomen die minder overlast veroorzaken. Wij hebben een 

bewoner in de straat die werkt bij de groenvoorziening in Zaanstad en 

zegt dat al het plakspul op de auto ong.3mnd. per jaar luizen is. Voor 

de auto niet bevordelijk en elke week naar de wasstraat kan ik niet 

betalen. Ik hoop dat u het mee wilt nemen in het besluit en er naar 

geluisterd wordt. 

Lindelaan De lindebomen in de Lindelaan zijn in goede staat en blijven 

gehandhaafd.

4 van 7



20220119 Vraag en antwoord uit reactieformulieren Parklaan Lindelaan.xlsx

NR. VRAGEN / WENSEN BETREFT ANTWOORD

OVERZICHT VRAGEN EN ANTWOORDEN Parklaan - Lindelaan

48 Bij deze mijn reactie inzake herinrichtingsplannen voor de Parklaan 

en Lindelaan. - Er wordt aangegeven dat er geen eenrichtingsverkeer 

wordt ingesteld op de Lindelaan ivm de in de verdrukking komende 

fietsers en hoger gereden snelheid van auto verkeer omdat ze geen 

tegenliggers hoeven te verwachten. De inrichting blijft zoals die is, 

met tweerichtingsverkeer. Prima, ben ik het mee eens. - De Parklaan 

willen ze met 75 cm verbreden ivm minimale eisen die gesteld worden 

aan een tweerichtingsverkeersweg. Daar heb ik de volgende vragen 

over: A: Hoe valt dit te rijmen met de beargumentatie over de 

inrichting van de Lindelaan? Wordt die dan net zo breed als de 

Parklaan en verdwijnen de parkeerplaatsen? B: 75 cm verbreden 

betekent een significante verhoging van de rijsnelheid die gereden zal 

gaan worden. 

Parklaan Zie ook het antwoord bij vraag 1.

49 C: Het strookt niet bij de inrichting van een 30 km zone, wat de 

Parklaan nu is. Om in een 30 kmzone te kunnen/mogen handhaven 

moet deze als dusdanig zijn ingericht

Parklaan Zie ook het antwoord bij vraag 6.

50 D: Wij willen geen drempels in de straat. Niemand wilt er één voor de 

deur ivm trillingen. 

Parklaan Zie ook het antwoord bij vraag 44.

51 E: Verbreding van de weg houdt in dat het voetpad versmald wordt tot 

90 cm. Waar komen de lantaarnpalen dan te staan?

Parklaan De lichtmasten komen aan de rand van het voetpad tegen het park 

aan te staan. E.e.a. hangt wel af van de keuze wegbreedte / trottoir. 

Zie ook het antwoord bij vraag 1.

52 F: Als het voetpad versmald wordt, waar moeten ze heen als er een 

vrachtwagen vlak langs de stoeprand rijd? De spiegels steken zo'n 30 

cm over de stoep.

Parklaan Zie ook het antwoord bij vraag 6.

53 G: 90 cm voor een voetpad... Hoe moet dat met minder valide 

mensen en parkbezoekers met kinderwagens, die nu veelvuldig van 

het voetpad gebruik maken?

Parklaan Zie ook het antwoord bij vraag 6.

54 H: Een bredere Parklaan heeft een uitnodigend effect om (nog) 

harder te rijden. Nu blijven ze nog achter de fietsers rijden als die 

door de straat rijden. Bij een brede weg worden ze 

ingehaald/afgesneden voor die 2 seconden eerder aan tafel.

Parklaan Zie ook het antwoord bij vraag 1.

55 I: 2 normale personenauto's kunnen elkaar passeren op 

stapvoetsnelheid. Met 75 cm erbij lukt dat zelfs met 70 kmpu. 

Parklaan Zie ook het antwoord bij vraag 6.

56 J: De enige reden die ik kan bedenken om de Parklaan met 75 cm te 

verbreden is om een vlotte doorstroming door de straat te 

bewerkstelligen. Het is inmiddels bekend dat er de komende jaren 

veel woningen gebouwd zullen gaan worden in Krommenie-Oost. Ook 

is er een parkeerplaats ingetekend in de plannen op het terrein van 

Euroscaffold met een ingang vanaf de Noorderhoofdstraat en vanaf 

de Noordervaartdijk. Onze angst is dat de Parklaan om die reden 

verbreed moet worden om het parkeerterrein goed bereikbaar te 

maken voor al het winkelend publiek en terrasbezoekers. En dat niet 

alleen. Ook al het verkeer tussen wormerveer en Krommenie-Willis en 

alles wat achter de Parklaan ligt zal dan via die parkeerplaats door de 

Parklaan rijden omdat dat dan zo lekker soepel gaat, dankzij die brede 

inrichting. Op deze drukte door de straat zijn de funderingen van onze 

huizen niet berekend. Het lijkt mij duidelijk dat ik/wij dus tegen een 

verbreding van de Parklaan ben/zijn. Het heeft een aanzuigende 

werking van ongewenst verkeer. Een uitnodigend effect om 

(nog)harder te rijden met veel onveilige situaties tot gevolg. Dit 

moeten wij niet willen. Wat ik wél graag zie zijn wegversmallingen tot 

zo'n 2.55-2.60 breed. Dit heeft een afremmend effect voor alle 

verkeer en alles kan erdoor. Wat ik ook graag zie is een lengte 

beperking voor vrachtwagens, beperkt tot 9 meter en een aangeving 

van langzaam rijden voor vrachtverkeer ivm trillingen. 

Parklaan Zie ook het antwoord bij vraag 6.

57 Graag een fatsoenlijke oplossing voor de toegang naar de garage. 

(Lindelaan). Garage wordt structureel geblokkeerd.

Lindelaan In de nieuwe situatie komt er een parkeervakindeling zodat men alleen 

in de parkeervakken mag parkeren. De inritconstructie op de 

Lindelaan komt terug en hier mag dus niet voor geparkeerd worden 

(dit kan ook niet meer, want anders blokkeer je de rijweg).

58 Er is door de bewoners een handtekeningenactie gehouden welke is 

ondertekend door 32 adressen, zij zijn voor:

- Geen vrachtverkeer meer door de Parklaan

- Geen verbreding van de Parklaan

- Van de Parklaan eenrichtingsweg maken

Parklaan Deze handtekeningen zijn bij ons binnen gekomen. 

Voor wat betreft het vrachtwagenverbod valt het volgende te melden: 

Een verbod op vrachtwagens is niet wenselijk aangezien er dan voor 

elke verhuiswagen/bezorgdienst een aparte ontheffing moet worden 

verzorgd. Daarnaast staan er ook ondergrondse containers welke met 

een vrachtwagen geleegd moeten worden. Voor de overige 2 

opmerkingen zijn we afhankelijk van hetgeen wat in het Mobiliteitsplan 

Noord wordt besloten.
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59 Met bezorgdheid hebben we kennisgenomen van het lijstje met 

Uitgangspunten / Randvoorwaarden/Wensen herinrichting Parklaan 

te Krommenie.

Gelukkig staat op pagina twee van dit document het aandachtspunt 

aangegeven; ‘Parklaan is een toegangsweg voor het park. Er lopen en 

fietsen daarom ook veel kinderen in deze straat’ In eerste reactie 

namens de gemeente wordt dit al gepareerd met ‘Het voetpad langs 

de woningen blijft hetzelfde.’ 

U bent echter wél voornemens het trottoir aan onze parkzijde te 

versmallen naar slechts 90 centimeter. 

We willen u erop attenderen dat beide hoofdingangen van het 

Agathepark gelegen zijn aan de Parklaan. En niet alleen kinderen, ook 

ouders met kinderwagens, senioren met rollators, en minder valide 

bewoners van Krommenie (van dagbesteding en van de Heliomare-

revalidatiecentra) maken gebruik van het park. Een trottoir van 90 

centimeter is te krap, laat staan wanneer men elkaar wil passeren. En 

wij gaan ervan uit dat de lantaarnpalen aan de parkzijde blijven staan 

waardoor er in praktijk nóg minder doorgangsruimte zal zijn. 

Dat het voetpad aan de huizenzijde blijft zoals het is, dat biedt 

parkbezoekers geen goed alternatief. Aan die zijde wordt geparkeerd, 

en men kan (zeker met kinderen, kinderwagen, een rolstoel, 

scootmobiel of rollator) moeilijk tussen de auto’s door (veilig) 

oversteken.

Ook voor het park uitkomende bezoekers, al dan niet met jonge 

kinderen, pleiten we voor behoud van een veilig en overzichtelijk 

trottoir. 

Parklaan Zie ook het antwoord bij vraag 6.

60 In uw eerste reactie over het hoe en waarom van de herinrichting 

schrijft u verder; ‘Aanpassingen die gevolgen hebben voor de 

verkeerscirculatie in Krommenie worden onderzocht in het 

Mobiliteitsplan Noord. Dit is een apart traject.’ Dit maakt het ons 

inziens nogal voorbarig om in de Lindelaan en Parklaan alvast aan 

een herinrichting te beginnen. Wanneer onduidelijk is wat de grotere 

wens is hoe de verkeersstromen in Krommenie zouden moeten 

verlopen, en er al jaren onduidelijkheid is over keuze van adequate 

ontsluitingsroutes, dan is de Parklaan (met oude trilling-gevoelige 

huizen en met druk bezocht in- en uitgangen naar het Agathepark) 

geen straat die zich ‘alvast’ leent voor een verbreding om er 

tweerichting auto en zelfs vrachtverkeer te stimuleren/faciliteren. 

Parklaan / 

Lindelaan

Zie ook het antwoord bij vraag 1.

61 We gaan ervan uit dat u onze opmerkingen in uw verdere 

beraadslaging meeneemt, en worden graag op de hoogte gehouden 

van dit ‘project’, in samenhang met het grote plan bij gemeente 

Zaanstad in ontwikkeling, zie ‘Maak.Noord’  Home - MAAK Noord 

(zaanstad.nl)

Naar dit overkoepelende plan richting een lange termijnvisie Zaanstad 

Noord verwijzend; het toestaan van grootschalige 

appartementengebouwen in voormalige achtertuinen van woningen in 

Noorder- en Zuiderhoofdstraat (‘achter het lint’) vinden wij, vanuit het 

park en cultuurhistorisch gezien, ook een zorgwekkende ontwikkeling. 

Overig Via de website buitengewoon.zaanstad.nl wordt u op de hoogte 

gehouden over dit project. Ook zult u worden geinformeerd over de 

ontwikkelingen van het Mobiliteirsplan Noord.

62 Prima plannen en wens u veel succes .Graag wil ik u vragen de led 

straatverlichting lindelaan en evt ook eikelaan niet te sterk te maken 

en eventueel niet op de woning te richten Op ons woonperceel 

hebben wij al wat behoorlijk veel lichtvervuiling. Hartelijk dank en 

succes met uw uitvoering 

Lindelaan De straatverlichting wordt gericht op de rijweg om de openbare ruimte 

te verlichten en schijnt niet op de woningen. Daarnaast worden de 

lichtmasten voorzien van een dimmer, zodat het verlichtingsniveau na 

een bepaald tijdstip wordt gedimt tot een lager niveau.
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63 Het is van groot belang voor de sociale interactie in de straat dat de 

stoep aan de onevenzijde van lindelaan van de eikenlaan even breed 

blijft. Dit is een plek waar jong en oud samenkomen een praatje 

maken zomers gezellig bij elkaar zitten en de kinderen spelen. De 

leuke bankjes voor de woningen zorgen dat de straat een warme 

sfeer uitstraalt hier en daar is ook van het perkje om de bomen een 

tuintje gemaakt. Het idee was om hiervoor subsidie aan te vragen 

zodat we dit bij alle bomen kunnen doen en de straat de warmte en 

volksbuurt blijft uitstralen. Het breder maken van de straat voor 

rijverkeer zal alleen maar zorgen dat verkeer harder gaat rijden nu rijdt 

het verkeer over het algemeen stapvoets waardoor ook kinderen uit de 

straat, er komen ook steeds meer jonge gezinnen tussen de oudere 

bewoners veilig buiten kunnen spelen. Haal alsjeblieft het karakter 

van onze straat niet weg een echte arbeiders volkstraat waar de buren 

nog met elkaar praten en samenkomen. Dit maakt het wonen voor 

zowel jong als oud hier zo bijzonder en mooi. 

Lindelaan Verbreding van de Lindelaan is geen onderdeel van het Voorlopig 

Ontwerp. Via de projectpagina www.Buitengewoon.Zaanstad.nl vindt 

u informatie over groenadoptie. 

64 Allereerst ben ik blij dat de lindelaan wordt opgeknapt en kan mij 

vinden in alles wat in het plan staat, maar vroeg mij af na wat 

geroddel in de straat of de parkeervakken tussen de bomen komen?

Lindelaan Het Voorlopig Ontwerp wordt nu uitgewerkt. Het is niet de bedoeling 

te parkeren tussen de bomen, er zouden dan teveel parkeerplaatsen 

vervallen.

65 Parkeren in de lindelaan is een ramp. Soms pak ik niet de auto omdat 

ik dan denk, dan sta ik straks weer drie straten verder. Dus was 

nieuwsgierig of straks na de herinrichting minder parkeerplekken 

zijn? Want als de parkeerplekken tussen de bomen komen dan is er 

wel minder parkeerplek. 

Lindelaan Aantal parkeervakken blijft in het VO gelijk

66 De linden bomen laten trouwens in bloei veel hars los, dus als ze ziek 

zijn.. adviseer ik een andere boom die dat minder doet.

Lindelaan Zie ook het antwoord bij vraag 47.

67 Ik ben natuurlijk te laat met dit idee, maar 1 richtingsverkeer en 

schuine parkeervakken waardoor de stoep iets wordt ingekort, maar 

geloof ook niet dat dat het beste idee is. De reden om geen 1 

richtingsverkeer te maken daar kan ik mij ook in vinden, veiligheid 

boven alles. 

Lindelaan Zie ook het antwoord bij vraag 6.

68 Vanmorgen las ik het document Uitgangspunten Parklaan - 

Lindenlaan door. Ik zag dat het onderwerp mogelijke schade aan de 

fundering ten gevolge van het toenemende vrachtverkeer niet wordt 

genoemd. Ik weet van mijn buren dat ook zij hier zorgen over hebben 

geuit richting de gemeente. Wellicht is dit ontschoten. Zou u dit nog 

willen opnemen in het document?

Lindelaan / 

Parklaan

Zie ook het antwoord bij vraag 24.

69 Dan nog twee nieuwe punten die wellicht te laat zijn, maar zeker het 

overwegen waard zijn:

1. Wellicht is het wenselijk om in de nieuwe plannen tevens rekening 

te houden met slechtzienden.

Bijvoorbeeld in de vorm van een duidelijk aangegeven 

oversteekplaats.

Lindelaan / 

Parklaan

gaan we beoordelen bij verdere uitwerking VO

70 2. In de nieuwe situatie blijft er 90cm trottoir over aan de noordzijde.

Deze breedte is onvoldoende om rolstoellen elkaar te laten passeren.

Dit lijkt mij dan ook in strijd met de minimale trottoir breedte in de 

WIORZ. 

Wellicht is het een idee om bij behoud van de huidige plannen, ook 

rekening te houden met een oversteekplaats voor mindervaliden? Wij 

zien namelijk dat veel mensen die bij Odion werken via het trottoir aan 

de overkant in een rolstoel of met rollator naar hun werk gaan. Gezien 

de ligging van Odion, is het logisch dat men via de noordzijde naar 

het werk gaat.

Daarnaast kan ik mij voorstellen dat ook mensen met een beperking 

naar het park willen, zonder dat zij bij het inrijden van de straat zich 

zorgen moeten maken over een mogelijke tegenligger.

Parklaan Zie ook het antwoord bij vraag 6.

71 Wederom bedankt voor het lezen van mijn e-mail en het nemen van 

de tijd om mijn punten in overweging te nemen. Ik zal niet meer met 

nieuwe punten komen. Wel zou ik willen graag zien dat de zorgen 

omtrent het risico op schade aan de toch al slechte funderingen wordt 

opgenomen in het document.

Parklaan Graag gedaan.
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