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Geachte heer, mevrouw,
Eind 2013 hebben we u geïnformeerd over de herinrichting van de Vincent Van Goghweg. De weg en
het riool zijn na meer dan 50 jaar toe aan een opknapbeurt. Mede naar aanleiding van de vragen die
zijn gesteld tijdens de inloopavond op 27 november 2013, willen wij u in deze brief nader informeren.
Gestelde vragen
Ongeveer 120 bewoners hebben de inloopavond bezocht en er zijn in totaal 82 vragen gesteld.
Deze vragen zijn globaal samen te vatten in de volgende thema's: Groen, verkeerslichten, parkeren,
kruispunt Govert Flinckstraat, kruispunt Van Goyenkade, fietspaden en bushaltes. Op de website van
de gemeente Zaanstad met de zoekterm: Herinrichting Van Goghweg treft u de (soms nog voorlopige)
beantwoording van de vragen aan.
Definitief ontwerp
Op basis van uw reacties hebben we in de afgelopen periode het voorlopig ontwerp verder uitgewerkt
in de richting van een Definitief Ontwerp. Als basis voor het ontwerp is genomen de hoeveelheid
verkeer welke in 2020 wordt verwacht. De gebruikte voorspelling is gebaseerd op een zogenaamd
verkeersmodel. Nu duidelijk is dat omstreeks oktober een nieuw verkeersmodel wordt opgeleverd
willen we daarop wachten. De nieuwe cijfers kunnen aanleiding geven om het ontwerp op onderdelen
aan te passen. De staat van onderhoud van de weg en het riool laten het toe om even te wachten.
Daarom hebben we er voor gekozen om het ontwerp pas definitief te maken nadat de nieuwe
verkeerscijfers bekend zijn.
Vervolg
Zoals het er nu naar uitziet is het nieuwe verkeersmodel in het najaar gereed. Tot die tijd wordt het
project stil gelegd. De uitvoering van het werk schuift zodoende op naar het najaar van 2015. De
werkzaamheden aan de Vincent van Goghweg kunnen pas starten als andere werkzaamheden (zoals
de renovatie van de Wilhelminasluis) gereed zijn.
Zodra wij de beschikking hebben over de nieuwe cijfers gaan wij de klankbordgroep opnieuw
uitnodigen en inhoudelijk betrekken bij het vervolg van het ontwerpproces, om daarna alle bewoners
en belanghebbende nader informeren.
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Vragen?
Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met projectleider
Willem Fontein, onder het in de aanhef vermelde telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,
.7)

Simon Broersma,
Wijkmanager Oud Koog, Oud Zaandijk en Schilders- en Waddenbuurt

