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Geachte heer / mevrouw,
De gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam en de Provincie NoordHolland willen de doorstroming van het verkeer in Zaandam Zuid verbeteren. De komende jaren
neemt de verkeersdrukte toe op de Thorbeckeweg in Zaandam, het kruispunt bij de Vijfhoek en het
kruispunt bij bedrijventerrein de Ambacht. Daarom zijn wij een onderzoek gestart naar een betere
doorstroming van het verkeer en het openbaar vervoer.
In overleg met bedrijvenverenigingen en bewonersgroepen zijn wij gekomen tot drie mogelijke
oplossingsrichtingen.
Inloopbijeenkomst
Op maandag 4 juni a.s. is een inloopbijeenkomst waarop de eerste resultaten van dit onderzoek
worden gepresenteerd. De avond is van 16.30 tot 20.00 uur in Wijkcentrum Poelenburcht. We zijn
benieuwd naar uw mening en uw ideeën en nodigen u van harte uit om langs te komen.
Tijdens de bijeenkomst ziet u meerdere manieren om de verkeersdrukte aan te pakken. Experts van
de gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio en Provincie zijn aanwezig om u uitleg te
geven en uw vragen te beantwoorden.
Uw mening is belangrijk
Omdat u in de directe omgeving woont of werkt, zijn wij geïnteresseerd wat u vindt van de drie
mogelijke oplossingen en wat uw ervaring is met het verkeer zoals het nu is. Uw mening is waardevol
voor ons. Uw opmerkingen worden verzameld en als input gebruikt in de verdere uitwerking.
Hoe gaan we verder?
Rond de zomer van 2018 verwachten wij te weten welke maatregelen de doorstroming van het
openbaar vervoer kunnen verbeteren. Voor het autoverkeer hopen wij dan te starten met het verder
onderzoeken en uitwerken van drie kansrijke oplossingen. Hierin wordt uw mening meegenomen.

Na de zomer starten we ook een klankbordgroep. Hierin kunnen bewoners, bedrijven en andere
belanghebbenden meedenken over de verdere invulling en het ontwerp van de gekozen variant. U
kunt zich hiervoor tijdens de avond aanmelden.

Wij zien u graag op 4 juni!

Met vriendelijke groet,
Namens alle betrokken partners,
Jasper Hink
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