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Aan de bewoners van de Parklaan Krommenie 

Van: werkgroep Agathebuurt 

Datum: 5 april 2021 

Beste bewoners van de Parklaan, 
 
U hebt vorige week een informatiebrief gekregen van de gemeente Zaanstad over de herinrichting 
van de Parklaan en Lindelaan. Men wil graag weten wat er leeft binnen de wijk/straat om tot een 
goed ontwerp te komen. Meer informatie is te vinden op 
www.buitengewoon.zaanstad.nl/projecten/krommenie/parklaanenlindelaan en u kunt tot vrijdag 16 
april reageren. 
 
Op de buitengewoon.zaanstad.nl pagina ziet u staan, dat er plannen zijn om de Parklaan te 
verbreden ten koste van een deel of geheel van het voetpad aan de kant van het park. Als werkgroep 
denken wij dat dit vooral ten doel heeft om meer en zwaarder verkeer door de Parklaan te laten 
gaan. Vooral ook vanwege de plannen om nog steeds de Vlusch te willen afsluiten en de 
Noorderhoofdstraat, Parklaan en Eikelaan de hoofdverbinding te maken in het centrum van 
Krommenie. Daarnaast worden er in de directe omgeving ( oevers Durgsloot, Noordervaartdijk 
Chromos terrein, Vlusch, Durghorst) ongeveer 1500 woningen gebouwd en zal het verkeer flink gaan 
toenemen. 
 
Als werkgroep hebben wij eerder op de informatieavonden over het Zaans Mobiliteits Plan (ZMP) 
onze zorg laten weten over de plannen om het centrum te ontlasten en de hoofdverbinding te 
maken van Noorderhoofdstraat, Parklaan en Eikelaan. Wij zijn hier tegen! Wij hebben gelijktijdig 
alternatieven getekend om te overleggen. 
 
Wij willen voorstellen om de Parklaan: 

1. verboden te verklaren voor vrachtverkeer,  
2. de bestaande breedte te handhaven en er  
3. éénrichtingsverkeer van te maken. 

 
Een bewoner bij u in de straat en lid van de werkgroep, komt langs met een handtekeninglijst, waarin 
deze 3 voorstellen/eisen ten aanzien van de herinrichting staan vermeld. Wij vragen u om uw 
handtekening en sturen de lijst naar de gemeente Zaanstad. U kunt ook zelf uw voorstellen/eisen 
kenbaar maken via www.buitengewoon.zaanstad.nl/projecten/krommenie/parklaanenlindelaan. 
 
Wij gaan de gemeente Zaanstad nogmaals vragen om de werkgroep Agathebuurt te betrekken in de 
plannen en de werkgroep als een volwaardige gesprekspartner te zien. U kunt alles volgen via onze 
website www.agathebuurt.com en/of de buurtapp. In de voettekst kunt u alle gegevens vinden om 
contact met ons te krijgen. 
 
Hartelijke groet, 
Werkgroep Agathebuurt. 
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