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Geachte mevrouw Bella Pover, 
cc aan mevrouw Ina Wernsen [interim wijkmanager Zaandam Nieuw West], 
  

In navolging van onze ontmoeting tijdens het Schavenbuurt-bewonersoverleg op 7 
december, in het bijzijn van interim wijkmanager Ina Wernsen [cc] en projectleider Jeroen 
de Jong, heb ik u vanochtend telefonisch nader gesproken over de veranderde 
verkeerssituatie voor een belangrijk deel van Nieuw West.  
  

Directe aanleiding is de ontdekking dat het bestemmingverkeersgebied Westzaan 
zich uitstrekt tot diep in de wijk Nieuw West. De Houtveldweg heeft onlangs, zonder enige 
vorm van communicatie naar bewoners in dit gebied, aan de kop van de Aris van Broekweg 
een afwijkend klein verkeersbord gekregen met relatief kleine letters erop. Het is niet 
eenvoudig om dit belangrijke bord te ontdekken. Zoals u weet is de entree van de 
westzanerdijkbuurt al gedurende 7 maanden zeer onoverzichtelijk. De ontdekking heeft voor 
veel onduidelijkheid gezorgd bij bewoners van de Westzanerdijk en omgeving. Er heerst nu 
vooral onwetendheid omtrent de betekenis van de maatregel en de eventuele gevolgen.  
  

De maatregel ten behoeve van Westzaan en Nauerna heeft naar ons inzicht binnen Nieuw 
West vooral consequenties voor verkeer uit Westerwatering en Houtwerf in de richting van 
Westzaan. Veel bewoners uit de buurt hebben desondanks uiteenlopende vragen: Wat mag 
wel, wat mag niet? Wanneer ben ik wel en wanneer niet bestemmingsverkeer? Mag ik, 
omdat ik binnen het gebied val, altijd vrij bewegen binnen dit gebied of niet? Wat zijn de 
boetes en hoe kan/moet ik aantonen dat ik bestemmingsverkeer ben? 

  

U heeft aangegeven dat er wel een publicatie omtrent dit besluit is aangekondigd in het 
Stadsblad en mij toegezegd dat er per omgaande een pdf-document wordt gestuurd van dit 
Verkeersbesluit. Hiermee zijn de bewoners uiteraard nog niet geïnformeerd. 
  

In het telefoongesprek heb ik u aangegeven dat een verklarende brief aan alle gebruikers 
van dit gebied [lees: de bewoners in Nieuw West], voor de noodzakelijke duidelijkheid kan 
zorgen. Vooral omdat de maatregel op dit moment uitsluitend verwarring veroorzaakt. Als 
de spelregels worden veranderd moeten de deelnemers wel de nieuwe spelregels kennen 
om goed mee te kunnen doen. 
  

U heeft mij toegezegd om ons verzoek [het versturen van een bewonersbrief aan alle 
bewoners van Nieuw West] voor te leggen aan de interim wijkmanager Nieuw West en/of 
haar opvolger omdat dit logischerwijs buiten uw bevoegdheid ligt.  
  

We vertrouwen op uw medewerking om te komen tot een spoedige en vooral 
verduidelijkende bewonersbrief voor iedereen in Nieuw West. Kunt u samen met mevrouw 
Wernsen, zorgdragen voor een terugkoppeling? 

 
Namens Belangenvereniging Westzanerdijk e.o. , 
Jerome den Enting 
vice-voorzitter 


