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1 2 MAART 2013

Geachte heer, mevrouw,
Op het voormalige Voorslagterrein in de Schildersbuurt realiseert ontwikkelaar OBAN het bouwplan
Meesterlijk Wonen. De bouw is bijna gereed en de openbare ruimte wordt ingericht. Met die inrichting
zal er ook weer een verbinding worden gerealiseerd tussen de G. Flinckstraat en de V. van Goghweg
(via de Rachel Ruysstraat).

Oorspronkelijke idee
in het oorspronkelijke inrichtingsplan was geen rekening gehouden met het terugbrengen van een
verbinding tussen de Govert Flinckstraat en de Van Goghweg. De aansluiting van de Govert
Flinckstraat voor het autoverkeer zou worden verwijderd om de verkeersdoorstroming en veiligheid op
de Van Goghweg te verbeteren. Vanaf de Vincent van Goghweg zou wel een (brom)fietspad naar de
Govert Flinckstraat/Claude Monetstraat worden aangelegd.

Bewonerswens
Van meet af aan hebben de bewoners van de Schildersbuurt aangegeven de aansluiting van de
Govert Flinckstraat op de Vincent van Goghweg voor autoverkeer in stand te willen houden. De
bewonersvereniging Schilders- en Waddenbuurt, Koog-Bloemwijk heeft eind 2010 namens de
bewoners een ontwerpvoorstel ingediend voor het handhaven van een in- en uitgaande
verkeersstroom op de Govert Flinckstraat met volledige kruising. Het college is op 12 april 2011
akkoord gegaan met het in stand houden van een aansluiting.
Het onderzoek naar de optimale aansluitvorm wordt meegenomen in de herinrichting van de V. van
Goghweg, die op dit moment wordt voorbereid en in 2015 uitgevoerd. Hierbij zal minimaal worden
uitgegaan van een "halve" aansluitvariant (ingaand en uitgaand verkeer met gesloten middenberm op
de Vincent van Goghweg). Het ontwerp van de bewonersvereniging voor een in- en uitgaande
verkeersstroom met volledige kruising wordt als één van de opties betrokken in dit onderzoek.

Wat gaat er nu gebeuren?
Vooruitlopend op de herinrichting van de V. van Goghweg wordt de openbare ruimte van het plan
Meesterlijk Wonen aangelegd en wordt een beperkte' auto- en fietsverbinding gemaakt met de V. van
Goghweg. Dit houdt in dat het autoverkeer alleen rechts in en rechts uit kan rijden.
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Start werkzaamheden
Op 22 maart zal de Grontmij starten met de aanleg van de openbare ruimte. De werkzaamheden
zullen enkele weken duren. Enige hinder is tijdens de werkzaamheden niet te voorkomen. Wij vragen
hiervoor uw begrip.
Vervolg
Het onderzoek naar de optimale aansluitvorm wordt meegenomen in de herinrichting van de V. van
Goghweg. Dit gebeurd in overleg met de klankbordgroep. De verwachting is dat de gemeente en de
klankbordgroep nog voor de zomer het voorlopig ontwerp voor de V. van Goghweg (incl. de
aansluiting van de Rachel Ruysstraat) zullen presenteren aan de buurt.
Vragen?
Als u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met Willem
Fontein, projectleider of ondergetekende via de gemeentelijke informatielijn: 14 075.

Met vriendelijke groet,
Natascha Mooij, Wijkmanager Oud Koog aan de Zaan, Oud Zaandijk en de Schilders- en
Waddenbuurt

