
NR. VRAGEN / WENSEN ANTWOORD

1 De gemeente geeft de bewoners aan de toegangspaden van het veld, zoals 

nummer 15, geen toestemming groen bij de tuin te trekken zoals bewoners 

elders wel toegestaan is. Omdat de gemeente deze stukken grond zelf 

nauwelijks netjes houdt ontstaan er armoedige stukken groen die slecht 

onderhouden worden (klimop, hoog gras, bergen aarde die afgevlakt 

zouden kunnen worden, hondenpoep in die grasstroken). Kan de gemeente 

deze zogenaamde toegangspaden tot het veld beter inrichten en 

onderhouden of is het anno 2022 wél mogelijk voor bewoners, zoals van 

nummer 15, de grond te gaan beheren?

In het ontwerp is er meer rekening gehouden 

met de bereikbaarheid van groen door een 

onderhoudsploeg. Daarbij wordt de beplanting 

daar ook op aangepast. Binnen het projectgebied 

wordt op sommige plekken aan groenadoptie 

gedaan. Op de website van het project 

(buitengewoon.zaanstad.nl) staat aangegeven 

hoe Groenadoptie in Zaanstad werkt.

2 Graag zoveel mogelijk groen. Bij parkeerplaatsen geen bomen waar 

plakkerig spul van af druipt zoals nu.

Een veelvoud van de te kappen bomen (i.v.m. 

slechte kwaliteit) wordt terug geplant. I.v.m. 

biodiversiteit worden er diverse boomsoorten 

toegepast.

3 Vervangen van 3 oudere bomen, die nu voor Vijverzoom 9 en 11 staan, 

door 2 of 3 kleinere jonge bomen . Op dit moment zijn deze bomen zo 

groot dat beide huizen zwaar overschaduwd en donker zijn. Daarnaast 

veroorzaken deze bomen veel overlast met hars en schijtende vogels op 

de 4 parkeerplaatsen onder de bomen. Dit is in overleg met andere 

bewoners van Vijverzoom. Op de Vijverzoom liever geen parkeerplaatsen 

verwijderen. Auto’s staan nu al regelmatig buiten de beschikbare 

parkeerplaatsen.

Bomen worden alleen verwijderd wanneer deze 

een beperkte levensverwachting hebben of 

afwijkend groeien. Wij proberen zo veel als 

mogelijk parkeerplaatsen te realiseren in de wijk. 

De ruimte is echter beperkt. 

4 Mijn reactie: - er is een groot gebrek aan parkeerruimte. De bomen op de 

parkeerplaatsen bij Wz 30-34 belemmeren bovendien efficiënt gebruik. - de 

route naar ons huis is extra lastig door opladen auto's. Verbreding zou 

prettig zijn. - voor ons huis staat een lantaarnpaal die het manoeuvreren 

extra lastig maakt. Is al een paar keer door auto's beschadigd. Verplaatsing 

naar bijvoorbeeld het bruggetje is heel prettig.

Er worden bomen verwijderd op dit stuk. De 

lantaarnpaal zal worden verplaatst wanneer de 

lichtberekening dit toelaat. 

5 Ik zou graag wat diepere/langere parkeerplaatsen zien. Het (ook voor korte 

tijd!) parkeren van een caravan, camper of aanhanger levert dan minder 

hinder op voor de overige bewoners. Geen groot issue, maar zeker 

praktisch. 

Parkeervakken moeten voldoen aan specifieke 

maatvoering. Daarbij streven wij ook efficiënt 

ruimtegebruik na voor langdurig gebruik.

6 De 2 bomen vóór Vijverzoom 9 en 11 zijn enorm groot. Daardoor groeit er 

in de strook groen waar ze in staan niks. De bomen drukken de bestrating 

weg plus nemen licht weg omdat ze erg dicht op nummer 9 en 11 staan. 

Deze graag vervangen door klein blijvende exemplaren zoals verderop in 

de wijk ook is gedaan (Doktersland en omgeving)

Bomen worden alleen verwijderd wanneer deze 

een beperkte levensverwachting hebben of 

afwijkend groeien.

7 De woningen dateren uit 1978 evenals de bestrating. In 2007 is er aan de 

achterkant van mijn perceel een garage gebouwd. De garage is gebouwd 

ten opzichte van de toen aanwezige bestrating, die in de voorgaande 29 

jaar is verzakt. Dit betekent dat de gehele garage en de inrit lager liggen 

dan de garages die vast zitten aan de in 1978 gebouwde woningen. Wat 

betreft afwatering gaat dit dus ook al 15 jaar goed. Mocht de bestrating 

verhoogd worden, levert dit een probleem op, omdat het water dan bij mij 

de garage in gaat lopen, omdat het straatniveau dan op gelijke, of zelfs 

hoger dan mijn garagevloer komt. Een extra afwateringsgoot zal niet 

afdoende zijn gezien de hoeveelheid blad en ander groen aanwezig op het 

plein wat zeker voor verstopping gaat zorgen. Ook wil ik aandacht vragen 

voor het feit dat er twee auto's naast elkaar staan in deze garage. Bij een 

eventuele herindeling van de parkeerplaatsen verzoek ik u voldoende 

ruimte te laten voor de ingang van de garage om te manoeuvreren. Mocht 

deze ruimte kleiner worden, zal het niet meer mogelijk zijn om twee auto's 

in de garage te krijgen. Er zal dan weer een extra auto buiten gaan staan 

wat het parkeerprobleem zal vergroten.

In de komende fase gaan wij het hoogteverloop 

van de wegen en paden verder uitwerken. Daar 

waar nodig i.v.m. afwatering, zettingen of 

vanwege grondwaterstanden zal er worden 

opgehoogd. Voor het Definitief ontwerp zal de 

aansluiting op uw garage nader worden bekeken. 

Aan het wegprofiel wordt nagenoeg niets 

gewijzigd i.v.m. de beschikbare openbare ruimte.

8 Wij zouden meer parkeerplekken willen, een herindeling van de bestaande 

parkeerplekken, De boom achter onze tuin laten verdwijnen i.v.m. de 

bestrating die door de wortels omhoog komen en i.v.m. elektrisch rijden dit 

jaar willen wij op de plek van de boom een eigen parkeerplaats met 

oplaadpunt (voeding vanuit eigen meterkast) realiseren. De lantaarnpaal 

tussen nummer nr. 8 en 10 aan de achterzijde verplaatsen en op de 

erfgrens plaatsen. 

Daar waar mogelijk voegen wij extra 

parkeervakken toe aan de wijk. Dit blijft een 

lastige opgave i.v.m. beschikbare ruimte. Bomen 

worden alleen verwijderd wanneer deze een 

beperkte levensverwachting hebben of afwijkend 

groeien. De lichtmast heeft een andere plek 

gekregen in het Voorlopig Ontwerp.

9 Ik zou bij de renovatie van de Westerzoom graag de volgende 

verbeteringen zien: - meer parkeerruimte - efficiënter gebruik mogelijk 

maken van het huidige parkeerpleintje door verwijdering van de bomen - 

verwijdering van de straatlantaarnpaal naast de garagedeur van nr. 

24/tegenover nr. 26; lantaarnpaal dient daar geen doel want 3 meter verder 

staat er ook één en lantaarnpaal is belemmerend voor auto's die hier 

moeten omkeren - bredere doorgang langs de geparkeerde auto's van de 

woningen nr. 28 en 30 - eenmaal per jaar schoonmaken van de 

brugleuningen 

Daar waar mogelijk voegen wij extra 

parkeervakken toe aan de wijk. Dit blijft een 

lastige opgave i.v.m. beschikbare ruimte. De 

masten van de openbare verlichting zijn op basis 

van een lichtberekening geplaatst. Hierbij wordt 

o.a. rekening gehouden met sociale veiligheid. In 

het Definitief ontwerp kunnen de masten nog 

geoptimaliseerd worden. Dit gaat dan vaak om 

enkele decimeters i.v.m. draaicirkels van 

voertuigen. 
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10 Veel groen dat is fijn. Wel een parkeerprobleem. Veel mensen hebben hun 

plantsoen voor de deur ingekort zodat je twee auto's voor de garage kunt 

zetten hopelijk kan dat ook in de nieuwe opzet gerealiseerd worden. Het 

ovale plantsoentje voor het huis mag van mij weg. De groenstrook tussen 

de achtertuin van onze overburen en onze voortuin is wel fijn en mag 

blijven hij zou wel iets smaller kunnen ten behoeve van parkeer ruimte. 

Zodat er extra parkeerplaatsen komen voor bezoek. Er is veel groen als dat 

iets minder wordt is dat niet erg. Wat meer verlichting in de straat zou wel 

fijn zijn. 

In het nieuwe lichtplan zijn de normen van 

vandaag de dag van toepassing. Dit geldt ook 

voor de nieuwe Ledverlichting. Daar waar 

mogelijk voegen wij extra parkeervakken toe aan 

de wijk, al blijft dat een lastige opgave 

aangezien de ruimte beperkt is en groen een 

belangrijke functie in de wijk heeft.

11 Positief: het aanwezige groen, de (in basis) ruime opzet van de wijk 

Verbeterpunten: het aantal parkeervakken is (volgens huidige norm) 

beperkt waardoor in de buurt een parkeerprobleem is ontstaan. Oplossing 

in onze straat (Westerzoom 23) kan het beperken/weglaten van de 

plantsoentjes direct voor de woning, zijn. Hierdoor kunnen 

bewoners/bezoekers 2 auto's voor de eigen woning zetten waardoor minder 

druk op de overige parkeerplaatsen. Waar mogelijk kijken waar evt. nog 

parkeerplaatsen kunnen worden toegevoegd. De verlichting ''s avonds is 

beperkt (voor en achter de woning). Wat meer lantaarnpalen zou fijn zijn.

Daar waar mogelijk voegen wij extra 

parkeervakken toe aan de wijk. Een 

parkeernorm ligt hier niet aan ten grondslag 

maar de beschikbare/beperkte ruimte en het 

aanwezige of geprogrammeerde groen/bomen. 

Een actuele lichtberekening en bijbehorende 

masten en (LED)armaturen dragen bij aan een 

sociaalveilige en overzichtelijke woonwijk.  

12 Met uw brief van 24 januari 2022 biedt u buurtbewoners de gelegenheid om 

input te geven voor de herinrichting van de openbare ruimte. Wat we graag 

willen behouden bij de Gouwzoom: - het feit dat het een woonerf is; - 

groen/bomen! - parkeervakken (noodzakelijk bij een woonerf) - geen 

lantaarnpaal pal voor het raam Wat kan beter: - 'paadje tussendoor' kan o.i. 

opgeheven worden. Het is niet echt nodig, het is snel overwoekerd, het 

komt uit op een boom en een lantaarnpaal, en gaat pal langs een 

parkeerplaats. Eigenlijk is het net niets. - efficiëntere indeling van de 

parkeervakken, m.n. die loodrecht ten opzichte van elkaar gelegen zijn. 

Vragen: - Wordt er glasvezel aangelegd? - Wordt de bestrating opgehoogd 

en met hoeveel cm? Als de bestrating wordt opgehoogd hoe wordt de 

aansluiting met de percelen van de bewoners gerealiseerd? 

De mastposities van de openbare verlichting 

komt tot stand middels een lichtberekening. 

Mocht dit onverhoopt uw woning inschijnen, dan 

kan de armatuur worden aangepast op uw 

verzoek. Enkele paden tussen de woningen zijn 

ontstaan als route naar een waterwinlokatie op 

last van de brandweer. Dit zal worden 

onderzocht voor het Definitief Ontwerp. De 

gemeente heeft het project kenbaar gemaakt bij 

kabel -en leidingeigenaren. Alleen PWN 

(drinkwaterbedrijf) heeft zich tot op heden 

gemeld voor werkzaamheden. Het terrein zal 

worden opgehoogd als afwatering, 

grondwaterstanden of zettingen daartoe 

aanleiding geven. Dit wordt doorgerekend in het 

Definitief Ontwerp. Conform het beleid van 

Zaanstad straten wij het toegangspad naar uw 

woning en/of garage maximaal 1 meter uw tuin 

in. Zo ontstaat er geen afstapje. Wij voeren geen 

werkzaamheden uit op particulier terrein naast 

de eerder genoemde meter. U bent zelf 

verantwoordelijk voor het ophogen van uw eigen 

terrein. Dat geldt ook voor woningcorporaties.

13 De laatste keer dat het trottoir aan de voordeurkant is opgehoogd, blijft er 

bij elke flinke regenbui een plas water voor de loopdeur van de garage 

staan. Hopelijk kan hier rekening mee worden gehouden zodat er geen 

water de garage inloopt.

Aanleg van bestrating in de openbare ruimte is 

er voor te zorgen dat hemelwater juist niet uw 

woning e.d. instroomt. In het Definitief Ontwerp 

wordt dit tot op de centimeter doorgerekend in 

de wijk en nabij uw garage.

14 Goedendag, Wat fijn om te vernemen dat onze straat op de planning staat 

om vernieuwd te gaan worden. Uiteraard hebben wij hier wel ideeën over. 

Deze wil ik graag met u delen. Het kernprobleem op de Westerzoom is een 

gebrek aan parkeervakken. In ons gedeelte van de Westerzoom ( nr9 tot 

nr. 25 zijn 4 parkeervakken beschikbaar (17 auto's als de jeugd thuis is). De 

oorspronkelijke indeling van Westerkoog dateert uit eind jaren zeventig. De 

verkeersdichtheid was toen beduidend lager dan nu. Tevens zijn de 

voertuigen die gebruik maken van de openbare ruimte behoorlijk veranderd 

in afmeting en aandrijving. Dit resulteert in een gebruik dat niet meer 

overeenkomt met de oorspronkelijke parkeernorm . Volgens de informatie 

die ik in het verleden heb gekregen, gaat de jaren 70/80 planning uit van 

het feit dat de garage, die bij de woningen aanwezig is, gebruikt wordt voor 

het stallen van een auto. De norm was meen ik 0,9 auto per woning. 

Helaas zijn de garages niet breed genoeg om de hedendaagse auto's te 

kunnen parkeren , en normaal uit te kunnen stappen. De woningen aan de 

Westerzoom hebben allemaal een verhoogde keuken/ bijkeuken, met als 

gevolg een trapje in de garage. Dit trapje is onoverkomelijk, maar maakt 

het openen van autodeuren anno 2022 onmogelijk. Mede als gevolg van 

deze beperking, en de keuze voor ander gebruik van de garage ( in ons 

geval een zonneboiler installatie en fietsen berging) staan van alle 

woningen de auto's in de openbare ruimte. Het zal u niet verbazen dat onze 

suggestie te maken heeft met dit gebrek aan parkeervakken. Ik begrijp dat 

u als gemeente, deels gehouden bent aan een parkeer coëfficiënt, echter is 

het in onze ogen niet realistisch om bij een herziening van de openbare 

ruimte in 2022 de oorspronkelijke normen te hanteren. Om een en ander 

concreet te maken de volgende suggesties: - Uitbreiding van het aantal 

parkeervakken tegenover huisnummer 17 tm 25. Kadastraal gezien is er in 

de richting van de rondweg voldoende ruimte om dit te realiseren. De 

parkeervakken kunnen gecreëerd worden in de oorspronkelijke oriëntatie 

van de vakken in de huidige insteek richting. Indien dit niet mogelijk zou 

zijn, is een optie in "file parkeren", parallel aan de rijrichting een optie( 

vanaf huisnummer 19 richting nr. 25). - De groenstrook zal in verband met 

de uitbreidingen het aantal vakken een andere inrichting moeten krijgen. 

Daar waar mogelijk zijn extra parkeervakken 

ingetekend in het ontwerp. Parkeernormen 

liggen hier niet aan ten grondslag, echter wel de 

aanwezige ruimte. Insteek is dat nieuwe 

parkeervakken niet zondermeer kunnen worden 

ingetekend aangezien en er rekening met 

groen/bomen en overige bewoners moet worden 

gehouden.  
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- Behouden van het bestaande groen en indien mogelijk meer groen. 

Wanneer bomen gekapt worden, graag terug planten op andere plek in de 

straat, liefst met al wat grotere, inheemse bomen die van nature 

voorkomen in de Zaanstreek, om de lokale biodiversiteit in stand te 

houden. 

- Maatregelen om de parkeerdruk van hondenuitlaters te verlagen. Veel 

mensen laten hun hond uit in het park achter onze wijk. Zij komen vaak 

met de auto en parkeren hier in de straat. Het verlagen van de parkeerdruk 

mag echter niet ten koste gaan van groen. 

- Verkeersremmende maatregelen. Ondanks dat onze straat een woonerf is 

en het slechts korte stukjes zijn waar je rechtdoor kunt rijden, zijn er veel 

auto’s en bestelbusjes die plankgas geven en veel te hard rijden. 

Een veelvoud van de te kappen bomen (i.v.m. 

slechte kwaliteit) wordt terug geplant. I.v.m. 

biodiversiteit worden er diverse boomsoorten 

toegepast aan de westzijde. Aan de oostzijde 

komen inheemse bomen die aansluiten op het 

natuurgebied. Daar waar mogelijk hebben wij in 

de wijk extra parkeerplaatsen toegevoegd. Met 

de beperkte ruimte en handhaven van groen is 

dit een lastige opgave geweest.  


