Zorgen, dilemma’s en afspraken
Een nieuwe wijk is een grote verandering voor omwonenden, dat
begrijpen we heel goed. Om die reden hebben gemeente Zaanstad en
AM in een vroeg stadium een commissie van direct-omwonenden
betrokken, de bewonerscommissie. Na de zomer gaan we verder in
gesprek met een bredere groep belanghebbenden. Dat doen we omdat
we alle belangen willen horen, zodat we zorgvuldig afgewogen keuzes
kunnen maken.
Burenoverleg: meld u aan voor 15 augustus
Na de zomervakantie starten we met het burenoverleg. Dit is bedoeld om
een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de verschillende geluiden
en belanghebbenden in Krommenie.
Plannen beter maken
In het burenoverleg kunnen maximaal 15 omwonenden, ondernemers,
maatschappelijke organisaties, natuurorganisaties, scholen, sportclubs
en de wijkmanager de komende maanden meedenken over het ontwerp
van de nieuwe woonwijk. Doel is gezamenlijk bespreken wat de effecten
zijn van de plannen en nadenken over mogelijke oplossingen. Zo willen
we de plannen beter maken. Voor wie niet zelf aan tafel zit, maar wel wil
weten wat besproken is: alle verslagen worden op deze website
gepubliceerd.
Ook meedenken?
U kunt zich tot 15 augustus 2019 aanmelden per
mail: burenoverleg@eilandenvanhain.nl. Vermeld in de mail uw naam
en adresgegevens en vertel kort hoe u betrokken bent en waarom u wilt
deelnemen aan het overleg.
Let op: we streven naar een maximum aantal van 15 deelnemers. Bij
meer aanmeldingen maken we een selectie. We willen plek maken voor
mensen uit verschillende buurten en straten, zodat straks een
representatieve mix van bewoners, ondernemers, professionals en
maatschappelijke organisaties aan tafel zit. Iedereen die zich heeft
ingeschreven, ontvangt bericht.

Agenda
Voor deze bijeenkomsten zijn omwonenden en organisaties uitgenodigd
die ook bij het eerste overleg op 3 september en het tweede overleg op
17 september aanwezig waren. Wilt u meer weten? Mail dan uw vraag
naar burenoverleg@eilandenvanhain.nl

•
•
•
•

17 september 2019: tweede burenoverleg
1 oktober 2019: derde burenoverleg
15 oktober 2019: vierde burenoverleg
30 oktober 2019: vijfde burenoverleg

In gesprek met omwonenden
Een nieuwe wijk is een grote verandering voor omwonenden, dat
begrijpen we heel goed. Ons doel is een aantrekkelijke wijk te bouwen
waar Krommenie trots op kan zijn. En waar inwoners van omliggende
wijken ook graag gebruik van maken. Bijvoorbeeld als aantrekkelijke
fietsroute naar de omliggende natuur. Of om te ontspannen aan de
openbare oevers in de nieuwe wijk.
Woont u in de buurt? Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de
ontwikkelingen. Ook vertellen we hier over de mogelijkheden om mee te
denken over de plannen. En publiceren we verslagen van bijeenkomsten
van het burenoverleg.
In gesprek met de buurt
Gemeente Zaanstad en AM vinden het belangrijk om met omwonenden
de voor- en nadelen van alternatieve routes te bespreken, teneinde met
elkaar tot de beste oplossing te komen. Dat gebeurt de komende
maanden in het burenoverleg, waarin ook andere onderwerpen rond de
gebiedsontwikkeling aan bod komen. Tijdens de eerste bijeenkomst op 3
september wordt onder meer met de deelnemers bepaald welke
onderwerpen het belangrijkst zijn om te bespreken. Omwonenden die
zich nog willen aanmelden voor het burenoverleg, kunnen een e-mail
sturen naar
Burenoverleg van start
Op dinsdag 3 september vond het eerste burenoverleg Eilanden van
Hain plaats. Een groep bestaande uit bewoners van elf omliggende

straten en vertegenwoordigers van de basisscholen aan de Jupiterstraat,
Scouting Krommenie en sportvereniging Sporting gingen met AM en
gemeente Zaanstad in gesprek over de gevolgen van de nieuwe
woonwijk voor de omliggende wijken.
AM organiseert in samenwerking met de gemeente de komende
maanden een aantal keer een overleg met deze groep. Doel is om
grondig te bespreken wat de effecten van de plannen zijn en samen na
te denken over oplossingen om overlast te beperken. De uitkomsten van
de gesprekken met het burenoverleg wordt door AM en gemeente
gebruikt bij het nemen van afgewogen besluiten.
Wethouder Songül Mutluer was bij deze eerste bijeenkomst aanwezig,
Zij benoemde de noodzaak om woningen te bouwen in Zaanstad en
lichtte toe dat AM een plan heeft gemaakt op basis van
randvoorwaarden van de gemeente. Ook benadrukte ze het belang van
een zorgvuldig proces met omwonenden. AM is voor Eilanden van Hain
verantwoordelijk voor de participatie, maar werkt daarin nauw samen
met gemeente Zaanstad.
Na een presentatie van het plan en een update over enkele
aanpassingen die al zijn gedaan, zijn met alle deelnemers vier thema’s
bepaald waarmee we de komende maanden met elkaar aan de slag
gaan:
1. Verkeer & parkeren, met onderscheid in definitieve situatie en
bouwverkeer
2. Techniek & schade (veen, voorbelasting, waterhuishouding)
3. Bomen, erfgoed & natuur, inclusief bootjes
4. Overlast door afstand tot bestaande bouw (schaduw, inkijk, privacy)
Omdat vooral de verkeerssituatie tot veel vragen leidt, is dat het
onderwerp voor het eerstvolgende burenoverleg, op dinsdag 17
september. Aan het eind van iedere bijeenkomst bepalen we met elkaar
waar we het de volgende keer over gaan hebben.
Wilt u meer weten over het burenoverleg? Stuur dan een e-mail
naar burenoverleg@eilandenvanhain.nl. Meer informatie vindt u ook
op deze website van gemeente Zaanstad. Daar kunt u ook in contact
komen met procesmanager Simone Breuker van gemeente Zaanstad.

