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Beste omwonende, 

 

Graag nodigen wij u uit voor een informatieavond over het onderzoek naar de mogelijkheid 
van een brug over de Kerksloot naar de Eilanden van Hain. De informatieavond vindt plaats 
op dinsdag 20 september 2022 van 19:00 uur tot 21:00 uur in de kantine van Sporting 
Krommenie.  
 

Waarom een onderzoek naar de brug over de Kerksloot? 

Het college heeft in juni 2020 besloten dat er geen brug over de Kerksloot komt om het 

Slibkuil-gedeelte van de Eilanden van Hain te bereiken. Dit betekent dat het 

bestemmingsverkeer van de woningen in de Slibkuil via de bestaande wegen zal rijden.  

 

Petitie  

In het najaar van 2021 is de petitie ‘ontsluiting Eilanden van Hain’ ingediend bij de 

gemeente. De petitie is door 1200 mensen ondertekend. Er staan adviezen in voor de 

gemeente over de bouwroute, een extra ontsluiting op de Provincialeweg N203, en de wens 

om toch een brug te maken over de Kerksloot waarmee het Slibkuil-gedeelte bereikt kan 

worden. Naar aanleiding van de petitie is de extra ontsluiting op de N203 als ambitie 

opgenomen in het Mobiliteitsplan Noord. Het Mobiliteitsplan Noord is begin juli 2022 

vastgesteld. Bij de behandeling van het Mobiliteitsplan Noord in de gemeenteraad is 

daarnaast door de wethouder toegezegd dat er opnieuw wordt gekeken naar de conclusies 

over de verkeerstechnische en –veilige aansluiting van een brug over de Kerksloot. Dat 

wordt gedaan in een second opinion onderzoek. Op onderstaande afbeelding ziet u de 

beoogde locatie voor een eventuele brug over de Kerksloot.  
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Second opinion onderzoek naar verkeersveiligheid brug 

Momenteel loopt het second opinion onderzoek naar de verkeersveiligheidsaspecten van 

een brug over de Kerksloot. Er wordt een verkeersveiligheidsanalyse gemaakt van de 

mogelijkheden van een brug en aansluitende wegen op de twee routes (een route met en 

een route zonder brug). Hierover willen we graag de direct omwonenden van deze route 

informeren en hun mening vragen, om die te gebruiken voor de verkeersveiligheidsanalyse. 

Aangezien u een direct omwonende bent, willen we u graag uitnodigen voor een 

informatieavond.  

 

Programma informatieavond 

Het wordt geen brede informatieavond voor de gehele buurt of de 1.200 ondertekenaars van 

de petitie. Deze avond is alleen voor de direct omwonenden van de eventuele brug en 

aansluitende wegen. We nemen de gehele buurt en 1.200 ondertekenaars van de petitie 

uiteraard heel serieus, maar horen graag de ideeën van mensen uit de straten waar straks 

letterlijk het verkeer doorheen gaat. Het gaat hierbij (deels) om de volgende straten: 

Arianehof, Van Allenstraat, Gagarinstraat, Komarowlaan, Militaireweg, Marslaan, Uranuslaan 

en Jupiterstraat.  

Deze informatieavond vindt plaats op: 
 
Dinsdag 20 september 2022 van 19:00 uur tot 21:00 uur in de kantine van Sporting 
Krommenie.  
 
Inhoud informatieavond 
Tijdens de informatieavond informeren we u eerst over de stand van zaken van het second 
opinion onderzoek. Hierna wordt in kleinere groepen gekeken naar  de verkeersveiligheid 
van en rondom de brug. Deze informatie dient als input voor de verkeersveiligheidsanalyse. 
Deze analyse geeft inzichten in de verkeersveiligheidsrisico’s van beide routes en leidt tot 
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een conclusie over welke route de minst of best beheersbare veiligheidsrisico’s met zich 
meebrengt. Deze conclusie neemt de gemeenteraad mee in haar afweging voor wel of geen 
brug. Bij deze afweging spelen ook nog andere factoren een rol, zoals nut en noodzaak voor 
een brug, kosten en ruimtelijke kwaliteit.  
Uiteraard is er de gelegenheid tot het stellen van vragen tijdens de informatieavond.    
 

Deelname informatieavond 

Tijdens de informatieavond willen wij in kleinere groepen splitsen om naar de 

verkeersveiligheid te kijken. Hiervoor is het handig om te weten hoeveel deelnemers er 

zullen zijn tijdens de informatieavond. Wij vragen u dan ook vriendelijk om zich vooraf op te 

geven voor de informatieavond. Dat kan middels het sturen van een e-mail naar Jan 

Veerman, programmasecretaris van de Eilanden van Hain (j.veerman@zaanstad.nl) of Daisy 

van Kan, procesmanager Eilanden van Hain (d.kan@zaanstad.nl).  

 

Wij hopen op uw deelname!   

 

Vriendelijke groet, 

 

Daisy van Kan 

Procesmanager Eilanden van Hain  
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