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DATUM 20 mei 2022 

UW KENMERK/UW BRIEF VAN  

DOORKIESNUMMER 14 075 (M. Zwaagman) 

  

ONDERWERP Uitnodiging participatie nieuw bestemmingsplan dorpslint Krommenie 

  

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Zaanstad werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het  dorpslint van Krommenie. Met het nieuwe 

bestemmingsplan wil de gemeente het historische dorpslint beschermen. Het dorpslint bestaat uit De 

Vlusch, de Noorder- en Zuiderhoofdstraat en het Vlietsend. In het huidige bestemmingsplan zijn in 

deze straten bouwvolumes toegestaan die niet passen bij het kleinschalige karakter. De gemeente wil 

verdere aantasting van de historisch waardevolle lintbebouwing voorkomen.  

 

De bestaande bebouwing is het uitgangspunt voor het nieuwe bestemmingsplan. Maar moet er ook 

ruimte blijven voor de uitbreiding van woningen, winkels of bedrijven? Voor nieuwbouw? Of voor het 

verbouwen van bedrijfspanden naar woningen? We willen graag van u weten wat u belangrijk vindt.   

Daarom nodigen we u van harte uit voor een participatiebijeenkomst. 

 

Participatiebijeenkomst 

De participatiebijeenkomst vindt plaats op donderdag 2 juni in kerk De Vermaning in Krommenie, 

Noorderhoofdstraat 46. De inloop start om 19 uur en vanaf 19.30 uur beginnen we met de 

bijeenkomst. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via 

SecretariaatOmgevingsplannen@zaanstad.nl onder vermelding van uw naam en adres. 

 

Vervolg 

In deze eerste bijeenkomst willen we van u horen wat u belangrijk vindt. Na de zomervakantie volgt 

een tweede bijeenkomst. Dan laten we zien welke ideeën de participatiebijeenkomst heeft opgeleverd, 

welke ideeën we hebben overgenomen en hoe we die gaan verwerken in het nieuwe 

bestemmingsplan. Eind 2022 is het ontwerpbestemmingsplan af en leggen we het ter inzage. 
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Heeft u vragen? 

Heeft u vragen over deze brief of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de heer M. 

Zwaagman, projectleider Omgevingsplannen, via het algemene telefoonnummer: 14 075. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens burgemeester en wethouders van Zaanstad, 

 

 
 

 

Afdelingshoofd Omgevingsplannen, 

Mevrouw mr. A.H. (Annet) Kroeze 

 


