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Beste bewoners,
Begin maart heeft u van ons een brief ontvangen over het project Guisweg. Gemeente Zaanstad en
de Vervoerregio Amsterdam onderzoeken samen met samenwerkingpartners hoe het knelpunt bij de
kruising van de Guisweg met de spoorlijn en de Provincialeweg opgelost kan worden. Uw inbreng, als
bewoner van, bedrijf of belanghebbende in het gebied is daarbij waardevol. In deze brief informeren
wij u hoe u mee kunt werken aan de planstudie Guisweg. Daarom nodigen wij u van harte uit voor de
inloopbijeenkomst en vragen u to reageren op de startnotitie.
Weg onder spoor beste oplossing
Het afgelopen jaar is onderzocht wat mogelijke oplossingen kunnen zijn. Gebleken is dat een weg
onder het spoor de meest kansrijke oplossing is. Waar de weg het spoor zal kruisen, is misschien op
een andere plek dan de bestaande kruising. In de volgende fase, de planstudie genoemd, wordt
uitgebreider onderzocht wat de mogelijkheden zijn. Wat en op Welke manier dat onderzoek
plaatsvindt, staat beschreven in de startnotitie.
Reageren op startnotitie
Vanaf 3 juni heeft u zes weken de tijd to reageren op de startnotitie. Uw reactie is belangrijk omdat wij
zo een oplossing kunnen maken die zo goed mogelijk past binnen de omgeving. Wij behandelen elke
reactie serieus en haalbare suggesties nemen wij mee in de definitieve versie van de startnotitie.
ledereen die reageert ontvangt van ons een reactie waarin staat wat er met uw reactie is gedaan.
De startnotitie vindt u op guisweg.zaanstad.nl, onder het kopje Documenten. Een papieren versie kunt
u inzien bij de receptiebalie in het stadhuis. Op verschillende manier kunt u reageren:
- Via het reactieformulier op guisweg.zaanstad.nl;
- Door een e-mail to sturen Haar quisweq(u~vervoerrectio.nl t.a.v. Elisa Hulsebosch onder
vermelding van `reactie startnotitie planstudie Guisweg';
- Of per brief Haar Vervoerregio Amsterdam, t.a.v. Elisa Hulsebosch o.v.v. `reactie
startnotitie planstudie Guisweg' projectcode 300303, Postbus 626, 1000 AP Amsterdam.
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In alle gevallen moet uw reactie voorzien zijn van uw naam, adres en woonplaats. Uw reactie moet
uiterlijk 14 juli 2019 bij ons binnen zijn.
Inloopbijeenkomst op 18 juni in het Weefhuis
Op 18 juni 2019 bent u van harte welkom in het Weefhuis (Lagedijk 39, Zaandijk) op de
inloopbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst kunt u vragen stellen over de resultaten van het eerdere
onderzoek (de verkenning) en de planning. Ook vertellen wij u op Welke manier u mee kunt denken.
Tussen 18.00 en 21.00 uur kunt u binnenlopen wanneer u wilt.
Vragen
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, laat het ons gerust weten. U kunt per e-mail contact
opnemen met guisweq(a~vervoerregio.nl.
Met vriendelijke groet,
Namens alle betrokken partners,

Chris Engelsman
Projectleider Vervoerregio Amsterdam
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