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1 met veel belangstelling naar het ontwerp gekeken. Heb wel een aandachtpunt voor de aansluiting bij de 

Aris van Broekhuizenweg. Het ontwerp suggereert dat het over gaat in het "korte stukje dijk " nu komt 

het ook al vaak voor dat fietsers aan het eind "bedrogen" uitkomen, want daar is een trap. Graag zou ik 

zien dat er duidelijk wordt aangegeven wat de doorgaande route is voor fietsers en auto's. Het "korte 

stukje dijk" is niet geschikt voor veel fietsers(groepen wielrenners) die alsnog moeten keren en zeker 

niet voor auto's die niet bekend zijn van de situatie. Mocht u nog vragen of verder uitleg nodig hebben 

ben ik graag bereid om dit toe te lichten. 

bebording Inderdaad zou een aanduiding met bijvoorbeeld 

"doorgaande route fietsers" handig zijn. Wij nemen 

dit mee in de volgende fase.

2 Zou het mogelijk zijn het pad dat naar beneden loopt vanuit de parkeerplaatsen/groenstrook (476-478) 

lopende naar de garages 476C en 478 mee te nemen in de bestrating/asfalt. Met vriendelijke groet,

asfalteren bij nr 

476

In principe niet, want het is particulier terrein, Wij 

kunnen dit wel mee laten nemen door de aannemer. 

Daar moeten dan eerst (prijs)afspraken over 

gemaakt worden. Neemt u contact op, als u dat 

wenst.

3 Goedendag Ik heb in het ontwerp geen mogelijkheid gezien om met de fiets van de westzanerdijk of op 

dijk te komen vanaf het lager gelegen De Midvoor. Nu moet dat via een steile trap met de fiets aan de 

hand. Dit is niet voor ouderen of minder fysiek gezonde mensen een optie. Misschien heb ik het over het 

hoofd gezien. Hoor graag van u. Met vriendelijke groet

fietspad Midvoor De Westzanerdijk is vanaf Midvoor per fiets 

bereikbaar via de Adriaan Roggestraat.

4 Beste Vic en ontwerpteam, Hebben jullie ook overwogen om de openbare verlichting en de lichtmasten 

aan te passen? Wellicht zou de verledding van de OVL meegenomen kunnen worden (vooruitlopend op 

het groot onderhoud). Omdat het VO teruggrijpt op de authenticiteit van de Westzanerdijk in ontwerp en 

materialen wordt dit een duurzaam en bezienswaardig stukje Zaanstad. Groet,

ov Voor het vervangen van lichtmasten is momenteel 

geen budget. Wel zullen lichtbronnen worden 

vervangen door LED

5 Kan er ter bescherming van de dijk ter hoogte van ons huis een dam -wand geplaatst worden. Dit is ook 

ter bescherming van ons huis. We hebben behoorlijk overlast van trillingen, veroorzaakt door verkeer op 

de dijk. M.g.v.

damwand Een damwand zal de hinder van trillingen niet 

oplossen. Met de toepassing van asfalt op het 

kruispunt zal trillingshinder verminderen.

6 Is het mogelijk voor de brug aan de Westzanerdijk over de dijksloot gaande naar de woningen Overtoom 

18 t/m 28 zowel links als rechts een laad en los plaats te realiseren. Dit om illegaal te parkeren een halt 

toe te roepen, en leveranciers hun goederen niet hier kunnen lossen. Met vriendelijke groet

laad-losplaats Laad/losplaatsen worden alleen ingericht als er 

sprake is van bedrijfsbelang. Illegaal parkeren  kan 

niet worden voorkomen met laad/losplaats.

7 Beste heer Bernard, Mooi ontwerp van de Westzanerdijk en fijn dat het als fietsstraat wordt 

aangemerkt. Goed gedaan om dit zo via beeld en film aan de bewoners te presenteren. Het stukje 

tegenover het pakhuis de dekker wordt niet meegenomen in het ontwerp. Is dat omdat dit geen grond is 

van de gemeente of valt dit stukje onder een ander gebied wat weer op een later moment wordt 

meegenomen? Dank voor de brief en update. Groetjes 

projectgrens Waar is pakhuis de dekker?

8 Wij vinden zijn heel positief over het voorlopig ontwerp ! Alleen jammer dat de lantaarnpalen geen deel 

uitmaken van het project, nu loop je kans dat blijkt dat over een paar jaar er weer gegraven moet 

worden om de palen te vervangen, terwijl dit nu in 1 keer kan. Ik begrijp dat deze extra investering 

wellicht uit een ander potje moet komen, maar misschien kunt u daar nog eens naar kjken, het zou het 

totaalbeeld - zoals in westzaan- veel mooier maken . Maar verder lof !

OV Dat is reeds bekeken. Helaas met negatief resultaat.

9 Als eerste dank voor het verbeteren van de WZD qua voetgangersverkeer. Ik heb vernomen dat het pad 

tussen 157 t/m 217 als erkend voetpad wordt aangewezen. Is het mogelijk om onderzoek te doen naar 

het pad vanaf 201 t/m 207. Hier ligt een betonnen plaat in de grond echter hierdoor staat dit gedeelte 

altijd onder water daar het water niet kan weglopen. Er zijn tijdelijk tuintegels neergelegd om wandelen 

tijdens nat weer mogelijk te maken maar is een lastige situatie. Een rolstoelganger zou niet over dit 

gedeelte kunnen vanwege de drempel en het grind wat verder op dit pad ligt. Daarnaast heb ik een 

verzoek aangaande de armaturen. Er wordt gesproken over het historisch karakter vd WZD. Ik heb 

kunnen zien dat er in Westzaan op de JJ Allen straat is geinvesteerd is in de armaturen/straatverlichten. 

Ik heb ook in een plan gezien dat de WZD is toegewezen als historisch lint in de Zaanstreek. MAW zal 

de armoedige armatuur op de WZD ook vervangen worden door gelijke armatuur zoals is opgenomen in 

de JJ Allenstraat. Mvg 

ov en stoep Voetpad tussen 201 en 217 zal worden verbeterd.

Lichtmasten zie antwoord bovenstaand.

10 Beste Besnard, Allereerste bedankt voor de heldere uitleg via het filmpje. Dat is erg goed gedaan! 

Eigenlijk kan ik me wel in alle aspecten van het ontwerp vinden. Ik ben vooral heel blij met de aanleg van 

een "fiets" weg (rood) asfalt. Dit zal zeker zorgen voor ander gebruik en uitstraling van de dijk. Er is echt 

1 onderdeel wat ik mis, en wel graag zou willen. Dit is namelijk een verbeterde wandel mogelijk van de 

joodse begraafplaats tot aan de verbinding met de ringweg. In de presentatie wordt voor mijn gevoel 

juist precies over dit onderdeel heengestapt, met het argument dat er geen plek is. Ik begrijp dat er geen 

ruimte op het talud is om hier een volledig wandelpad aan te brengen. Maar dit vind ik juist het meest 

onprettige aan onze dijk. Ik loop 4 keer per dag met mijn hond deze route en dit is momenteel een soort 

gevaarlijke zigzaggende hindernis baan. Ik zou het prettig vinden als hier nog een keer kritisch naar 

gekeken word. Wellicht kunnen we met nog wat kleine wijzigen in het ontwerp, deze wandelroute een 

stuk prettiger en veiliger maken. Zonder dat hier direct over de gehele lengte een breed voetganger pad 

aangelegd hoeft te worden. Graag ontvang hier nog over bericht. Ik ben zelf stedenbouwkundige, dus 

indien je graag wilt sparren over deze situatie kunt u mij telefonisch bereiken of per email. Met 

vriendelijke groet

voetpad Wij zien geen mogelijkheden een looproute aan te 

leggen tussen de Joodse Begraafplaats en de 

aansluiting Ringweg. We staan echter open voor 

suggesties.

11 Goedemorgen, Ik vind alle ideeen echt goed en er is zeker ook geluisterd naar de wensen en behoeften. 

Fijn als er ook veel groen terug komt (wel goed onderhouden voor het overzicht, dat is nu ook niet echt 

optimaal) Ik maak mij alleen toch echt zorgen over de scooters. Zeker prima om de auto te gast te 

maken en de fietsers voorrang te geven, maar gezien het hoge "Aso gehalte" van 80% van de scooter 

rijders hier, vrees ik dat dit hen vrijbrief geeft om ruimte en snelheid te pakken en de auto's hen dan niet 

langer belmmeren. Hierdoor ontstaan er voor kinderen nog meer gevaarlijkere situaties want scooters 

zijn snel, klein en woorden veelal bestuurd door jongeren die de gevaren niet overzien. Ik woon hier nu 

net 2 jaar en heb nog nooit controle gezien in die tijd heb zelfs een scooter bestuurder die zo gevaarlijk 

reed en mijn kind in gevaar bracht moeten aangeven bij de politie. Overigens geef ik het verzoek voor 

controle door aan de gemeente, maar hierbij ook voor jullie mijn beweegredenen achter deze zorg. Ik 

zag ook niet zo snel terug in het plan dat er duidelijk sneheids aanduidingen komen aan het begin en 

eind van de dijk, want je ziet nu niet hoe hard je maximaal mag. Ideaal zou zijn om scooters te verbieden 

en ze om te laten rijden via de Hoofdtocht (met name om rRingweg te ontzien ook, daar rijden ze ook te 

hard) maar goed, dat is een wilde wens :) Veel succes met het project! Wij kijken uit naar de 

verbeteringen.

verkeer Met de nieuwe inrichting van de openbare ruimte 

inclusief bebording wordt aangegeven hoe deze 

ruimte gebruik dient te worden door 

verkeersdeelnemers. Het ligt niet binnen de 

mogelijkheden van de beheerder van de openbare 

ruimte om hierop te handhaven. U zult als bewoner 

"misdragingen" moeten melden bij Handhaving (en 

daarin volharden indien nodig).

12 Goedenmiddag, een paar vragen: 1,wat moet ik mij voorstellen bij bruine klinkers, zijn deze vlak? 

Fatsoenlijk beloopbaar? Afmetingen? 2. Ik lees geen woord over de parkeerplaatsen, het kaartje of een 

kaartje geeft geen enkele duidelijkheid. Waar komen ze in vergelijking met nu? Aantal, meer of minder 

als nu? Ik hoor het graag, groet 

gebakken klinkers zijn vlak en hebben afmetingen 

ca 20x5cm. De parkeermogelijkheden blijven zoals 

ze nu zijn en waar mogelijk geoptimaliseerd.

13 Goedenavond, een mooi plan om de Westzanerdijk op te knappen, en heel leuk dat het landelijks 

karakter meer naar voren moet komen. uit spreek dan om de de openbare verlichting niet te vervangen. 

dat vind ik een gemiste kans om het landelijke karakter wat wij op de dijk geweldig vinden niet voort te 

zetten in de lantaarnpalen.

OV Dat vinden wij het ook jammer. De financiële 

middelen van de gemeente zijn helaas niet 

onbeperkt.
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14 Bericht De huidige situatie op en rond de Westzanerdijk is mij goed bekend. Na bestuderen van de 

plattegrond en het bekijken van het filmpje heb ik een paar opmerkingen, vragen en aanvullingen. Ten 

eerste een opmerking: De plannen liken weinig toekomstgericht. Er wordt niets gezegd over de plannen 

met het Aldi-terrein en het bosje ernaast terwijl bekend is dat de Aldi hier verdwijnen gaat. Ook wordt er 

niets gezegd over OBS De Dijk West, terwijl de gemeente deze school op een nieuwe locatie wil 

vestigen. Het zou mooi zijn als deze ontwikkelingen in het plan meegenomen worden. Verder vind ik het 

jammer dan het plan voor de Westzanerdijk werkelijk geen centimeter verder kijkt dan de dijk zelf. De 

zijwegen van de dijk de bereikbaarheid van de huizen daarachter moeten ook in het plan opgenomen 

worden. Zelf woon ik aan de Adriaan Roggestraat en dat is nu voor auto's vaak een racebaan de 

dijkhelling op en af met alle hinder en risico's van dien. In andere zijstraten van de Westzanerdijk spelen 

dezelfde ergernissen. Begrijp ik goed dat er in de nieuwe situatie in de zijstraten harder gereden kan 

worden dan op de dijk zelf? Dat is onwenselijk. Ik wil daarom graag dat de zijstraten van de 

Westzanerdijk (dus ook Adriaan Roggestraat en de Ringweg ) tot woonerf worden verklaard. Dan over 

de rijbaanbreedte en de wandelstrook op de dijk zelf. Een doorgaande wandelroute op de dijk zelf is 

zeer gewenst. Het uitzicht vanaf de dijk is fraai en de zo'n looproute komt de bereikbaarheid van de 

woningen ten goede. Een paadje benedenlangs is niet wat mensen willen; geen uitzicht. De aanleg 

ervan is daarom weggegooid geld. In het huidige plan loopt een paadje van minder dan een meter 

tussen de dijkrand/tuinen en de geparkeerde auto's. Dat werkt niet. Dat is te smal, te onzichtbaar en te 

snel dichtgegroeid vanuit de tuinen. Ik pleit ervoor om op het wegdek van de dijk een ruime 

wandelstrook aan te geven. Misschien een strook groen asfalt? Laat de prioriteiten duidelijk zijn: de auto 

is te gast. Dus een breed tweerichtings-fietspad met rood asfalt (met middenstreep dus) en een groene 

wandelstrook ernaast. Samen 4.80m breed. De groene wandelstrook wordt dan door automobilisten 

alleen gebruikt bij tegemoetkomend verkeer. Ten slotte mis ik een paar praktische zaken in het plan: Bij 

de woningen onderaan de dijk is het ondoenlijk om de container naast het huis te vullen; volle 

rolcontainers krijg je echt de dijk niet meer op. Er zijn dus absoluut permanente containeropstelplaatsen 

op de dijk nodig. Ook zie ik graag een oplossing voor de busjes van de pakketbezorgers. In de huidige 

situatie staan deze busjes stil op de rijbaan. Dank voor het lezen en ik hoop dat mijn suggesties 

bijdragen aan een verbeterd plan. 

Bestrating

snelheid

Vooralsnog blijft Aldi gevestigd op de huidige locatie. 

Verplaatsen OBS De Dijk onbekend; de bestaande 

schoolzone wordt herzien. De voorzieningen zijn 

makkelijk te verwijderen, als de school verdwijnt. 

Zijstraten vallen buiten de scope van het project. 

Een wandelstrook past niet binnen het profiel; 

wandelaars worden beter beschermd, doordat t.g.v. 

de fietsstraat auto's te gast zijn. Enige mogelijkheid 

voor doorlopende wandelroute is er één tot aan de 

Joodse Begraafplaats. Gemeente voorziet nergens 

in een opstelplats voor rolcontainers. Dus ook niet 

hier. 

15 Dear sirs, We appreciate the amount of though and planning that went into the construction plan for the 

Westzanerdijk. However, we do have one concern. The construction plan does not include a physical 

hindrance (speed bump/drempel) to the high speed on the straight part of the Westzanerdijk between 

house numbers 130 and 144. Here, almost every car, motorbike, and scooter drive at a speed of 50 

km/h (and above). We have even seen some cars and motorbikes to go to the unsafe speed of 70-80 

km right in front of our door. In this part of the street, drivers are aware that houses are 1 meter from the 

street and they still accelerate to the speeds mentioned above. This means, in our opinion, that more 

traffic signs won’t stop them. The only way to stop the high speed will be a physical hindrance to the 

vehicles or a speed ticket issued to the drivers. According to the plan, there is no physical hindrance to 

the high speed planned in addition to what we already have and there will be not a camera to issue 

speed tickets to the drivers. This means to us that nothing will change. Importantly, there is no mention 

of stopping the speed of scooters in your plan. The scooters are the most frequent vehicles driving too 

fast on this street and they are the loudest, as going to 50 km/h with a scooter means to push the 

engine and thus create a lot of noise. Additionally, it seems that many scooters are either not kept in 

proper condition, or are modified to go to higher speed, making them even louder. We believe that we 

have a right to live peacefully in our home. This is not a matter of you hearing our request or not, but it’s 

a matter of duty for the municipality to ensure this right. We have given you the information needed 

already several times to take action on this. We are taking a video of us sending our request to you 

through this portal, since our previous requests were ignored and we want proof that our request was 

sent to you this time. Additionally, we will take videos of vehicles and measure the decibels that we 

endure every day in our house, in case we need to pursue this issues through other avenues. 

verkeer There are some speed bumps, which are allocated 

with a distance to houses. Bumps nearby houses 

cause fibrations into the building. That is the reason, 

that only a few bumps are possible. By the colour of 

the asphalt (redbrown) we appael to drivers to 

reduce their speed. We alsoo provide in a clear 

entrance of the low speed street at the end of the 

Aris van Broekweg with a bump (not to mis) and a 

small profile till the connection to the Ringweg.

16 ik ben net in de straat komen wonen en de straat wordt gelijk mooier gemaakt. Geweldig. Ik had wel een 

verzoek om misschien mee te nemen in de plannen: Ik woon op nummer 260, dat is het huis dat als 

enige aan de andere kant van de dijksloot is en bereikbaar via een loopbrug. Deze loopbrug bereik ik via 

het perceel van de buren van nummer 252 met een recht van overpad. De dijk komen wij op via een 

trap, en wij mogen niet het weggetje van de buren gebruiken. Dit is hun goed recht, want dat is van hun. 

Wij willen graag onze fiets op de dijk parkeren, omdat wij deze anders over de loopbrug en vervolgens 

de trap op moeten duwen. Mijn vriendin is nu zwanger en mijn stiefzoon is 11, en die krijgen de zware 

elektrische fietsen daar heel moeilijk overheen. Wij gebruiken de fietsen elke dag. Nu kunnen wij de 

fietsen wel op straat zetten, maar het wandelpad is op dat punt 0,6 mtr, dus dan zouden we dat 

blokkeren. Wellicht kunt u twee 'nietjes' in het ontwerp opnemen, zodat wij de dure fietsen ook vast 

kunnen zetten. Ik denk dat dat moeilijk wordt om dat aan 'onze' kant te doen, vanwege het smalle 

voetpad, maar misschien kunnen we een heel klein stukje van een parkeervak aan de overkant 

afsnoepen? Ik zal u ook nog wel even bellen, dat praat misschien makkelijker. Tot zover mijn 

complimenten voor het ontwerp. 

bereikbaarheid Als gemeente kunnen wij niet voorzien in 

voorzieningen ten behoeve van particulieren. U zult 

met uw buren afspraken moeten maken omtrent de 

stalling van uw fietsen.

17 Ik hoop dat jullie er ernstig rekening mee houden dat er een hoop voetgangers over de dijk lopen , dit 

lopen op de dijk is haast niet te doen je moet zoo opletten dat je niet van je sokken wordt gereden. Ook 

is het heel raar dat mensen gewoon hun eigen parkeerplaats gemaakt hebben. Het harde rijden door 

automobilisten is ook een drama en jammer dat de dijk als sluiproute wordt gebruikt.

verkeer Wij houden er rekening mee; daarom is er juist het 

het nieuwe ontwerp van de rijweg. Wij vinden het 

ook raar dat er in het verleden eigen 

parkeerplaatsen zijn aangelegd.


