
 

 

Nieuwsbrief van de werkgroep Agathebuurt 
 
Beste buurtbewoners, 
 
Werkgroep 
Wie zijn wij? Wij zijn een groep bewoners uit Noorderhoofdstraat, Parklaan en Eikelaan en ontstaan 
uit de buurtapp Eikelaan naar aanleiding van onveilige verkeerssituaties. Wij hebben met succes in 
september 2020 actie gevoerd en hiermee de krant gehaald. Gaandeweg bleken wij met andere 
straten dezelfde verbinding te hebben en daaruit is deze werkgroep van 12 mensen ontstaan. 
 
Enquête mobiliteit Krommenie 
Als werkgroep en wellicht u ook als individuele bewoner hebben wij deelgenomen aan de 
informatieavonden met de gemeente Zaanstad over het Zaans Mobiliteits Plan, kortweg ZMP. 
De avonden op 16, 17 en 18 maart zijn georganiseerd door MAAK Zaanstad naar aanleiding van een 
eerder gehouden enquête over Zaanstad Noord en mobiliteit. Dat ging vooral om Wormerveer en 
Krommenie en daarop hebben bijna 1100 mensen gereageerd, waarvan bijna 700 mensen uit 
Krommenie. De enquête is opgezet met medewerking van NS, woningbouwcorporaties, 
Fietsersbond, DOKA en verkeerscommissie. Helaas niet met medewerking van ons als bewoners, 
ondanks dat wij als werkgroep bekend zijn bij de gemeente Zaanstad. 
 
Uitwerking mobiliteitsplan 
In het mobiliteitsplan werd duidelijk dat het noodzakelijk is om een brug te bouwen in Willis om 
rechtstreeks aan te sluiten op de Provincialeweg N246. Ook zijn er plannen om de Badhuislaan en 
Vlusch af te sluiten en de Padlaan te wijzigen in tweerichtingsverkeer. In deze plannen worden de 
Kruisstraat, Noorderhoofdstraat, Parklaan en Eikelaan de hoofdontsluitingswegen in het centrum van 
Krommenie om de Vlusch, Zuiderhoofdstraat, Badhuislaan en omgeving te ontlasten. 
Indien de brug in Willis over de Nauernase Vaart er komt, dan betekent dat een serieuze ontlasting 
van verkeer in onze straten. Echter, deze oplossing is lang niet zeker, kost erg veel geld en niemand 
van de gemeente Zaanstad zegt dat daadwerkelijk toe. Daarmee blijft wel de druk op onze straten en 
neemt deze alleen maar toe. Er wordt zelfs gesproken over het verbreden van de Parklaan ten koste 
van een stukje park en voetpad. 
 
Nieuwbouw in Krommenie 
In de komen jaren worden 5000 woningen gebouwd in en rond Krommenie en Wormerveer. Dat 
vraagt om een betere ontsluiting en niet alleen op de bestaande wegen. In onze buurt gaat het om 
nieuwbouw langs de oevers van de Durgsloot, Durghorst, Noordervaartdijk en Mercuriusterrein. 
Verkeer gaat dan niet alleen via de Vaartbrug, maar ook door de Kruisstraat, Noorderhoofdstraat, 
Parklaan en Eikelaan naar andere richtingen. Wethouder Gerard Slegers heeft beloofd om niet 
eerder te bouwen dan dat de mobiliteit geregeld is, maar de proces manager van Zaanstad vond dat 
we ons daar niet op vast moesten pinnen. Er zijn plannen om in de nieuwe Durghorst van 5 (!) 
woonlagen een cultuurpodium te maken voor 250 bezoekers. De parkeergelegenheid is niet 
voldoende en dat geeft extra druk in de omgeving. De schaduw van de 5 woonlagen valt over de 
woningen van de Lindelaan. 
 
Website 
Op onze website www.agathebuurt.com vindt u tekeningen en informatie hoe de gemeente 
Zaanstad de oplossingen ziet. Wij hebben op de informatieavonden en met documentatie 
aangegeven hoe wij de oplossingen zien. Wij hebben ook nadrukkelijk gevraagd de werkgroep als 
gesprekspartner te zien.  
 
Met vriendelijke groet van de werkgroep Agathebuurt 

http://www.agathebuurt.com/

