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Datum

3 december 2019

Locatie

Pieter Lieftinckweg 2, Zaandam

Opgesteld door

Marieke Loof

Aanwezig

Klankbordgroep Vijfhoek, projectteam AVANT

AVANT Vijfhoek Klankbordgroep 10 december 2019 19:00 -20:30
1.

Opening
Welkom door Jasper Hink, projectleider bij de Vervoerregio Amsterdam en projectleider van het
project AVANT.

2.

Voorstelrondje
Er zijn in totaal rond de 7 belanghebbenden aanwezig. Daarnaast zijn Jasper Hink (projectleider) en
Marieke Loof (projectsecretaris) namens het project aanwezig.

3.

Verslag vorige keer
 Vlinder
o Het fietspad komt aan westkant in verband met ontwikkeling Achtersluispolder en
aansluiting op Dam tot dam fietsbrug.
o Vanaf 15 december gaan er 5 buslijnen rijden door het gebied. Het project heeft geen
invloed op het aantal bussen.
 Fietsbrug Ambacht
o Er is In beeld gebracht welke bomen worden gekapt.
o Fietsbrug wordt in slinger gebouwd. Dit is een eis van CVC, omdat er anders met te veel
snelheid richting de busbaan gedaald wordt.
 Westkolkdijk
o Op deze plek worden ongeveer 50 fietsparkeerplaatsen geplaatst.

4.

Vragen en opmerkingen bij de presentatie
 Omgeving Westkolkdijk
o Fietsbrug met slinger
o Meerdere fietsparkeerplaatsen
o Kijken naar uitrit
o Plot Esso:
 Gekeken met klankbordgroen structuur en toekomstig eigenaar (Gemeente
Oostzaan) naar wat te doen met grond.
 Gemeente Oostzaan zou groen willen planten op het stuk grond, maar hebben
aangegeven geen grote bomen te willen planten in verband met toekomstige
woningbouw.
 Op het stuk grond wordt waarschijnlijk restgroen geplant als compensatie voor
het verloren groen door de bouw van het project en er komt geen bedrijvigheid
op deze plek.
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Aan de bewoners wordt gevraagd waar de bomen moeten worden geplant op de
locatie van het Esso tankstation.
 De bewoners geven aan graag vogelvriendelijke/besdragende struiken te
zien.
 De bewoners uiten de wens de bomen meer te planten richting de grond
van Rijkswaterstaat en de struiken meer richting het zuiden.
 Een bewoner doet een voorstel voor groene struiken die op de plek
geplant kunnen worden. Jasper stuurt de kansenkaart door.

Groen
o Jasper Hink geeft aan dat er helaas extra bomen moeten worden geplant. Meer dan in
eerste instantie beoogd.
Verbeteren waterkwaliteit
o De duiker vijver vijfhoekpark wordt vervangen in verband met de slechte waterkwaliteit
van de vijver en er is op dit moment veel blauwalg in het gebied.
o Er worden mogelijk twee extra duikers toegevoegd.
o Er zijn verschillende opties voor de duikers; een ronde duiker of vierkante grotere duiker
met fauna passage behoren tot de mogelijkheden.
Huidige vijfhoekpark kap
o De door het project gekapte bomen kunnen in stapels neergelegd worden op
verschillende locaties in het Vijfhoekpark en op het Esso plot. Dit brengt natuurwaarde
met zich mee. Een van de bewoners geeft aan graag mee te denken en mee te praten.
Hoogte Kaart
o Het is nog niet duidelijk wat er met het overbodige zand gaat gebeuren.
Tankstation Shell Vijfhoekpark
o Het gaat om een grote plot, dat een behoorlijk deel van het vijfhoekpark in zal nemen. Er
zijn nog voor en nadelen die tegen elkaar moeten worden afgewogen.
o Aan de verplaatsing van het tankstation zit een bestemmingplanprocedure vast, wat een
groot risico voor het project betekent in verband met mogelijke bezwaren.
Vleermuisinventarisatie
o Er zitten vleermuizen in de omgeving van de Vlinder, hiervoor wordt aanvullend
onderzoek gedaan.
Fietstunnel Skoon
o De oude tunnel die eerder is uitgebrand wordt niet opnieuw gebruikt.
o Het blijkt dat ook voetgangers gebruik maken van de fietstunnel.
Fietsbrug
o Idee is dat het niet een schreeuwend object moet zijn.
o Het ontwerp is hoekig met verlichting in de railing.
Vijfhoek
o De bewoners van de Vijfhoek hebben aangegeven dat zij graag zien dat het dak van de
tunnel bij de Vijfhoek iets langer wordt in verband met geluidshinder. Dit is nog niet in de
tekening verwerkt. Bv een dak van glas en staalwol.
Aanvullende opmerkingen en afspraken
o Alle foto’s worden door de projectorganisatie opgestuurd naar de leden van de
klankbordgroep.
o In februari wordt er een grote inloopbijeenkomst georganiseerd. Tzt zal hierover een
bericht volgen.
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De bewoners uiten de hoop dat de bomen langs de Thorbeckeweg behouden blijven.
Hoop dat grote bomen langs Thorbeckeweg behouden blijven. De bewoners zouden blij
zijn als er een vangrail komt om de bomen te beschermen.
Een bewoner doet een voorstel voor groene struiken die op de plek van het Esso
tankstation geplant kunnen worden. Jasper stuurt de kansenkaart door.
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