
  
 
 

Beste mevrouw, meneer,  

De afgelopen twee jaar hebben we met bewoners, ondernemers en partners hard gewerkt aan een 

plan om de verkeersdrukte op de Thorbeckeweg aan te pakken. Verschillende maatregelen moeten 

ervoor zorgen dat de doorstroming en veiligheid voor (vracht)auto’s, fietsers en openbaar vervoer op 

deze weg verbeteren. Om het plan mogelijk te maken is het nodig de bestemmingsplannen te 

wijzigen. In deze brief leest u daar meer over. 

Aanpassingen in bestemmingsplannen nodig 

In een bestemmingsplan staat beschreven hoe grond gebruikt mag worden en wat er op gebouwd 

mag worden. Voor sommige maatregelen moeten delen van de Thorbeckeweg een andere 

bestemming krijgen. Dat is onder andere nodig voor het verplaatsen van het Shell-tankstation en het 

aanleggen van een veilige fietsbrug over de Thorbeckeweg. Daarnaast gaan we verschillende 

kruispunten aanpassen en extra rijstroken aanleggen om files te verminderen. De gemeente 

Oostzaan en Zaanstad hebben voor die delen een apart bestemmingsplan gemaakt. De 

ontwerpbestemmingsplannen zijn klaar en u kunt daar een reactie op geven.  

Reageren op de ontwerpbestemmingsplannen 

Van donderdag 27 mei tot en met woensdag 7 juli kunt u reageren op de 

ontwerpbestemmingsplannen van de gemeente Oostzaan en gemeente Zaanstad. Via 

www.thorbeckeweg.zaanstad.nl/bestemmingsplannen kunt u de bestemmingsplannen bekijken. 

Daar leest u ook hoe u een reactie (ook wel zienswijze genoemd) kunt geven en vindt u een 

uitgebreide uitleg over wat er precies wijzigt in de bestemmingsplannen. Alle reacties worden 

bekeken en eventueel verwerkt in het bestemmingsplan. Daarna besluiten de gemeenteraden over 

de ingediende zienswijzen en het vaststellen van de bestemminsplannen. We verwachten dat dit in 

oktober 2021 gebeurt.  

 
Aan de bewoners van dit adres 
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Online bijeenkomsten 

Tijdens de reactietermijn organiseren Gemeente Oostzaan en Gemeente Zaanstad ieder een online 

bijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om de bestemmingsplannen uit te leggen, niet voor 

het indienen van formele zienswijzen (dat moet schriftelijk bij de gemeente). U kunt dan uiteraard 

wel vragen aan ons stellen.  

U kunt zich aanmelden voor de volgende online bijeenkomsten: 

- Zaanstad: dinsdag 8 juni om 19.30 uur; 

- Oostzaan: woensdag 9 juni om 19.30 uur.  

Op www.thorbeckeweg.zaanstad.nl/bestemmingsplannen kunt u zich aanmelden via een 

aanmeldformulier. Na uw aanmelding krijgt u een paar dagen van tevoren van ons een mail met een 

link naar de online bijeenkomst. Uw e-mailadres wordt alleen voor de uitnodiging van de 

bijeenkomst gebruikt. Als u ook onze nieuwsbrief wilt krijgen, kunt u dit aangeven in het 

aanmeldformulier.  

Meer informatie 

Meer informatie over het project vindt u op www.thorbeckeweg.zaanstad.nl. Op de homepage staat 

een animatievideo waarin u kunt zien welke maatregelen er worden genomen en hoe de 

Thorbeckeweg er straks uit komt te zien. Heeft u vragen die niet kunnen wachten tot de bijeenkomst, 

dan kunt u een e-mail sturen naar thorbeckeweg@zaanstad.nl of bellen met Jasper Hink 

(omgevingsmanager) via telefoonnummer 06-19088730. 

Graag tot ziens op 8 en/of 9 juni!  

Met vriendelijke groet, 

Namens alle betrokken partners, 

 

Jasper Hink 

Omgevingsmanager  

 

 

 


