Krommenie West
Inloopavond 17 mei 2010
kantine Sporting Krommenie
Wat ik kon overzien, veel interesse bij de bewoners
Op zich een leuk plan, alleen is hier ook vraag naar,
laat ze senioren woningen bouwen,
antwoord, moeten de ouderen maar actie gaan voeren
er is een tekort aan betaalbare woningen
er staan in Zuiderham meerdere duurdere woningen te koop.
De bezoekers begrijpen nog steeds niet waarom hun voorzieningen
weg moeten, het is een spelletje we worden gebruikt.
overlast van vliegtuigen is hier net zo groot als in saendelft
Invloed, inspraak buurtbewoners
Het plan:
Het is maar de vraag of het plan haalbaar is, op z’n vroegst 2020
duidelijk is dat de duurdere kavels, 500 m2 opp.
via de Busch en Westdijk ontsloten worden
de sloot blijft gehandhaafd, er komen ontsluitingen met bruggen
De duurdere kavels moeten de aankoop van grond voor de sport
en de investeringen in Saendelft mogelijk maken
Veel gehoord:
veel te veel woningen 225 stuks (laagbouw), geen voorzieningen,
de belasting van de wegen wordt veel te groot.
er blijven minder velden voor Sporting over
Er is al veel te veel verkeersoverlast, er wordt niet gehandhaafd
uitgangspunt waterrijk woonmilieu, dus veel water, waterpeil gaat flink stijgen,
er komt een vaarroute naar het buitengebied
laat de gemeente maar eens wat aan de snelvarende bootjes gaan doen
tot nu toe is er geen enkele aandacht voor het gebied geweest.
Nadruk leggen op de gevolgen van de nieuwbouw
De overlast, zoals verkeer, bootjes en de handhaving,
de belasting op het Staatsnatuurmonument wordt nog groter, er wordt niet gehandhaafd
de Militaireweg en de Busch zijn niet geschikt voor de onsluiting
Autoverkeer via Jupiterstraat, Marslaan, Uranuslaan en Militaireweg
Brug van Militaireweg naar de Slipkuil
De duurdere woningen via Westdijk en Busch, woningen rondom in het water
Hoe overrompel je de burger, geen tekening bij nieuwsbrief

Tekeningen liggen op de tafels, mogen niet meegenomen worden,
burgers mogen op een wensenlijstje reageren, te gek voor woorden
Afspraken gezamenlijk wijk standpunt
ReinW centraal punt
verslagje naar bewoners
ideeën, opmerkingen , wensen
Gaan ze met ons optreden akkoord
kort verslagje van de inloopavond
Bewoners Chris Berkhout
Email mevrouw Floris: e.floris@zaanstad.nl
Email adressen Ton de Jong
overleg met Jan van Broekhuisen
overleg met de politiek
Overleg met de pers Henk Lutke Schipholt

