
  
 
 

Geachte heer / mevrouw, 

De gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-

Holland werken aan een plan om de doorstroming van het verkeer op de Thorbeckeweg in Zaandam 

Zuid te verbeteren. Regelmatig is het druk op de Thorbeckeweg in Zaandam. Een aanpak is nodig 

omdat het de komende jaren alleen maar drukker wordt. 

De hoofdlijnen voor het ontwerp zijn bekend. Hoe het plan er uit ziet, laten wij u graag zien op de 

inloopbijeenkomst op 26 februari 2020, waarvoor wij u bij deze van harte willen uitnodigen. 

De ontwerpen voor de nieuwe situatie ziet u op de inloopbijeenkomst op 26 februari  

De afgelopen jaren zijn er meerdere inloopbijeenkomsten georganiseerd voor omwonenden, 

organisaties, bedrijven en andere belanghebbenden. Iedereen kon toen zijn mening geven over de 

verschillende scenario’s. Op basis van die reacties zijn de plannen verder uitgewerkt. Er zijn 

uitwerkingen van de omgeving Westkolkdijk – Ambacht, omgeving Vlinderbrug – Sluispolderweg en 

de omgeving Vijfhoek – Troelstralaan. We zijn benieuwd naar wat u vindt van deze ontwerpen.   

 

Experts van de gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam en provincie 

Noord-Holland zijn aanwezig om u uitleg te geven en uw vragen te beantwoorden. Om 17.30, 18.30 

en 19.00 uur geeft een van onze experts een korte presentatie in de ontvangstruimte van De 

Poelenburcht. 

Wanneer: woensdag 26 februari 2020 

Hoe laat: van 17.00 uur tot 20.00 uur (u kunt binnenlopen wanneer u wilt) 

Waar:   Wijkcentrum De Poelenburcht,  Weerpad 1A, Zaandam 

Hoe gaan we verder? 

De komende maanden wordt het plan vastgesteld door de verschillende overheden en gaan we naar 
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de volgende fase. We zoeken dan een geschikte aannemer en verwachten in 2021 te kunnen starten 

met de werkzaamheden.  

Uiteraard willen we u blijven betrekken bij de volgende fases van het project. Zo komen er meer 
inloopavonden en –spreekuren waar u uw vragen kunt stellen.  
 
Op onze website www.thorbeckeweg.zaanstad.nl vindt u meer informatie.  
Heeft u vragen die niet kunnen wachten tot de inloopbijeenkomst dan kunt u een e-mail sturen naar 
thorbeckeweg@zaanstad.nl. 
 
 
Wij zien u graag op 26 februari 2020! 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens alle betrokken partners, 

 

 

Jasper Hink 
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