
Aanwezig bij schetssessie van 12 juli 2022: bewoners Hemkade nrs; 24, 24b, 24c, 27, 29, 32 reactie via email van 

Hemkade nr 28

NR. IDEEN / VRAGEN / WENSEN

1 Hemkade Oost inrichten als 'Auto te gast' en verkeersluw te maken.

2 Vrachtverkeer dat verkeerd rijdt Hemkade oost moet kunnen draaien/keren.

3 Duidelijke inrit begin Hemkade oost naar Hembrugterrein

4 Aansluiting Hemkade west en pontplein is een conflictpunt.

5 Komend vanaf Hemkade west is het voor fietsers gevaarlijk om het Pontplein op te rijden.

6 Trottoir aan waterkant Hemkade west

7 Huizen Hemkade west ook prima via Pieter Ghijsenlaan bereikbaar. Dat ontlast Pontplein.

8 Opsluit/trottoirbanden tussen rijbaan op pontplein zijn erg hoog / gevaarlijk.

9 Bestaand fietspad te smal. Of verbreden of nieuw fietspad oostkant aanleggen en 1 richting maken

10 Rotonde is geen verbetering geweest > ongelijke kruising van maken.

11 Verplaatsen snackbar naar kade oostkant pont.

12 Verlichting verbeteren op Hemkade 

13 Bestaande bomen op Hemkade behouden en richting west meer bomen planten

14 Geen bankjes nabij woningen i.v.m. hangjongeren en achtergelaten vuil

15 Omdat straat- trottoir- kolken regelmatig vol zitten met vuil ontstaat wateroverlast.

16 Meer groen aanbrengen, ook langs bestaand fietspad indien mogelijk.

17 Aansluiting fietspad nabij tankstation op parallelweg maken nu wordt regelmatig door de berm gefietst.

18 Kunstwerk op kade zou mooi zijn. Wagon spoorbaan Hembrug of oude tandwiel Hembrug.

19 Er broeden elk jaar ganzen en meerkoeten langs de kade.

20 Snackbar accentueren als 'Zaans huisje' 

21 Trottoir langs de Hemkade West doortrekken naar kiosk met een gemarkeerde oversteekplaats bij de kiosk. Voorkeur voor 

een zebrapad

22 Trottoir langs Hemkade Oost minimaal t/m kleine ingang Hembrugterrein doortrekken.

23 Op Pontplein duidelijke markering aangeven voor voetgangers en fietsers die van Hemkade West naar Hemkade Oost 

wandelen of fietsen en vice versa

24 Pont is primair bedoeld voor fietsers en daaraan gelijkgesteld verkeer. Weggedeelte voor fietsers duidelijk markeren en 

duidelijk aangeven hoe de voorrangsregels zijn

25 Voor fietsers vanaf Hemkade West duidelijke fietsstroken aanbrengen, voorkeur een fietspad, anders een gemarkeerd 

gedeelte op de rijbaan. eventueel groenstrook tussen trottoir en tuin van Isero opofferen.

26 Snelheidslimiet voor gehele gebied van Pontplein, het liefst 15 km/uur

27 Bestemmingsverkeer Hemkade (West en Oost) op Pontplein zowel een rechtsaf- als linksaf- rijstrook

28 Bestemmingsverkeer Hembrugterrein via Hemkade Oost blokkeren/ontmoedigen. Kan via de rotonde.

29 Bestemmingsverkeer Pieter Ghijssenlaan, m.u.v. vrachtverkeer laten zoals het nu is.

30 Bestemmingsverkeer Gerrit Kiststraat eenrichting vanaf Pontplein/Hemkade

31 Bestemmingsverkeer Cornelis Ouwejansstraat, eenrichting, (zoals dit ooit bedoeld was/is) vanaf Gerrit Kiststraat.

32 Vrachtverkeer, eenrichting clockwize, Provinciale Weg, Pontplein, Gerrit Kiststraat of Hemkade, Pieter Ghijssenlaan
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