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BELANGENVERENIGING WESTZANERDIJK E.O.
Bewoners Verzetsheldenbuurt
Tijdelijke dam/ verbinding naar Westerwindpad

Zaandam, 14-03-2012

Beste bewoners van de Verzetsheldenbuurt,

Via ons bestuurslid en uw mede-buurtbewoner Hans Kloes kwam bij ons het initiatief binnen voor
het behoud van de tijdelijke dam of eventueel een andersoortige directe verbinding naar het
Westerwindpad. We begrijpen dat de voordelen van een snelle verbinding goed zijn ontdekt. Dat
snappen we goed.
Het initiatief komt voor onze Belangenvereniging Westzanerdijk wel als een verrassing. Niet alleen
staat de geschiedenis van de Verzetsheldenbuurt haar naam eer aandoend bol van de strijd tegen
een tweede ontsluiting. Nog onlangs, bij de reactie op het bestemmingsplan C100, kregen wij van uw
kant een unanieme aanwijzing om tegen de geplande fiets-/ voetgangersverbinding bezwaar te
maken. Dat hebben wij gedaan, met redelijk succes.
Uiteraard is het mogelijk dat in de buurt een nieuwe wens de kop opsteekt. Als u dat als buurt ook
daadwerkelijk wilt, zullen wij dit bij de gemeente aankaarten. Echter willen wij zeker weten dat dit de
wens is van de buurt. Er kleven in onze ogen nogal wat zaken aan uw wens.
De huidige dam zal niet kunnen blijven. De doorstroming van het water wordt hiermee belemmerd
of zelfs verbroken. Dit kan leiden tot onvoldoend doorspoelen van slootpartijen, met als mogelijk
gevolg stank, muggen of andere vervelende effecten. Bovendien belemmert de dam in haar huidige
vorm de doorvaart en zoals onlangs doorschaats. Daarnaast heeft de gemeente een vergunning
afgegeven voor een beperkte periode. Zij is verplicht de dam binnen een periode van drie jaar weg te
halen, echter in principe eerder totdat de brug aan het begin van het Westerwindpad vernieuwd is.
Voor een permanente verbinding naar het Westerwindpad zal dus een nieuwe brug gemaakt moeten
worden. In dat geval vermoeden wij (we weten dat niet zeker) dat de gemeente de geplande brug
naar C100 zal aandragen als nieuwe en snelle route naar het Westerwindpad. Vanuit een stedenbouwkundig perspectief en afweging van extra kosten is dit ook goed voorstelbaar.
Met deze brief willen wij daarom bij u peilen of u daadwerkelijk het risico wilt lopen dat de C100
wordt verbonden met de Verzetsheldenbuurt als gevolg van uw wens een snelle route naar het
Westerwindpad te behouden. Vandaar deze snelle enquête. U kunt deze invullen en bij Hans Kloes in
de brievenbus doen (Mandelastraat 22). Afhankelijk van het resultaat van de enquête zullen wij
daarna berichten wat wij voor u kunnen betekenen.

Met hoogachtende groet,
Belangenvereniging Westzanerdijk e.o.
P.J. Siderius, voorzitter
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Vul uw keuze in (1 mogelijk):
A. Ik wil een snelle verbinding naar het Westerwindpad. Als dat via C100 gaat is dat prima!
B. Ik wil een snelle verbinding naar het Westerwindpad, maar zeker geen verbinding naar C100!
C. Ik wil dat de dam weer weg gaat en ik wil ook geen brug naar C100!
D. Ik wil …………………………………………………………………………………………………. (vul uw eigen optie in)

(naam)

(adres)

Wij vragen u uw reactie zo snel mogelijk en uiterlijk 22 maart bij Hans Kloes in de bus te doen
(Mandelastraat 22)
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