Openbrief
Aan allemensendie op enigerleiietste makenhebbenmetdeontwikkelingvaneennieuw
centrumin Wormerland.
procesnaarbouwvan eennieuwcentrumin
plaatsenin het gemeentelijke
Graagwil ik u'atkantekeningen
Wormerland.
o

o

o

De GemeenteWormerlandis er van uitgegaandat de mensendie in de directeomgevingvan het nieuw
te bouwengebouwin hetcenfrum,de enigezijn die ingelichtmo€tenworden.Dit bestrijdik. Als je zo
rigoureusingrrjpt in eendorpscentrumdan gaatdit álle inwonersvan Wormerlandaan.
De Gemeente
manierdebevolkingte informerenover
Wormerlandheeftnagelatenom op eenadequate
vial ze van plan zijn in het centrum.Ze zotden eenvoorbeeldkunnennemenaanZaansÍadWatje ook
heefteenmaquettelatenmakendie er prachtiguitziet en rvaardoorhet
van Inverdanvindt, de Zaanstad
voor iedereeninzichtelijkis wat zevan plan is.
Wormerlandlaat alleeneenimpressiemaken,waarin de makervan dezetekeningenalle wijheid kreeg
van de gemeenteom ruimte creërendie er gewoonwegniet is. Zo heeftde architecttuine4 en
(en laterop mijn aangeven
plantsoenen
van deze
weggelaten
weeÍmoetencorrigeren).Het is schandalig
gemeente
datde bewonerszelf eenmaquettemoetenmakenom hetvoor de bevolkinginzichteliikte
maken.

Nu eenaantalfeiten:
o Als de gemeentede plannendoorzet,zal de aanneemprijs bepalendzijn of het makenvan de
risicoloosis voor de omwonenden.
ondergrondseparkeergarage
. Blj hetuitgravenvan bouwputkomt er minimaal22.000kubiekmetergronduit wat afgevoerdzal
moetenworden.Hier komentrveeroutesvoor in aanmerking:l) Faunastraat,
Lepelbladstraat.
Koningsvarenstraat
Noordweg.Clausbrug.2) Faunastraat,
Florastraat.Zandweg,Noordweg.Clausbrug.
o Dit komt neerop 1.000r,rachtwagens
die tussende 40 en 50 ton wegen.Als de put leegis en er wordt
gebouwd,dan komener betonmixersvoorbij, zo rond de 400 shrksmet eengewichtvan 45 ton om de
vloer en de wandente storten.
o De stratenwaardezeauto'sdoorheenmoetenrijden,zijn hier niet op berekend.De meesteuitbouwen
staanop de eerstez:'róplaaÍ,de trillingen van dit verkeerzou schadekunnenveroorzaken.
o De bestuurders
staaner totaalniet bij stil dater ruimtenodigis om eenbouwwerkvan dezeomvangte
maken.Ruimteom materiaalzoalsbekistingeÍLsteigermateriaal,
betonijzerenzovoortop te slaanrond
de bouwplaats.Dan zal daatruimte voor moetenzijn. Iedereenweetdat die er niet is en er zal danook
gebruik gemaaktmoetenwordenvan de openbareweg. Vrachtwagenskunnenniet op het terreingelost
u'ordenvanwegede ontbrekende
ruimte.
o Het parkerenen de bereikbaarheidvan het centrumtijdens debouw zal zoveelhinderondervindendat
gaatdoen.Eeniederzal begrijpendat dekleinewinkelier
eengïotegïoepmenseneldersboodschappen
hier de dupevan wordt. De trjdehjke parkeerplaatsen
die de gemeentewil creërenkunnenniet
gerealiseerdworden.Er wordenstoepenvoor opgeofferden op het bouwterreinwordt hier voor ruimte
vrij gemaaktdie er niet is.
o Ook met de opstellingvan de gemeente
grote
Wormerlandals debouwklaaris, zrílen de omwonende
problemenondervinden
metparkeren.
o Evenwat cijfers.De Kemphaanstraat
heeft93 woningenen 95 parkeerplaatsen.
De Talingstraatkomt
20 parkeerplaatsen
zal er een
te kort. Als er eennonnvan 1.3per woning wordt aangehouden,
chronischtekort aanparkeerplaatsen
ontstaan.Dezeauto's stondenop het plein geparkeerd.Voor de
mensendie rond het centrumwonerl is er helemaalgeengelegenheidom te parkeren.Ik laijg de indruk
dat de raadde regie is kwijt geraakt.Ze kurnen op de meestsimpelevragengeenantrvoordgeven.Er
u'ordensteedsmaarnieuweexternebureau'singehuurdvoor advies.Dit kostheelveel gelden de
bureau'slossennietsop.
Een eventueleoplossing
De partijen (GemeenteWormerlanden Dekamarkt- Bewoners,Winkeliers en Vomar) staanlijnrecht tegenover
elkaar.Dezeontwikkeling levert niemandiets op. De bewonerswillen graagdat wat er gebouwdwordt in
is met het dorp.Dus geenstadseallures.Ik hoopdat de gemeenteraad
overeenstemming
naareenoplossingwil
gaanzoekenwaaralle paÍijen zich in kunnenvinden.Latenwe eengebouwgaanmakenwat pastln de
omgeving.Niet groterdanrond de 2.200vierkantemeter.Het schoolterrein
met eenklein stukjeparkeerterrein
is
daargeschiktvoor. Dan blijft er voldoenderuimte over om eenmooi plein te makenin het centrumvan 2.000

vierkantemeter.Hier kan de weekmarktop gehoudenwordenen evenementen
zoalssinterklaas.
Het is de
bedoelingom hetplein autovrij te laten.Als de fiveesupermarkten
Vomaren Dekamarktzich eenbeetje
zoudenopstellen(ende kleinewinkeliersook het licht in de ogengururen)en genoegen
zouden
bescheiden
nemenmeteenwinkeloppervlakte
van rondde 1.400meter,danblijft er voor eencaféen wat winkels800meter
over in het nieuwegebouw.De Vomar en de winkelierskururen- zonderomzetverlies- direct naarhet nieuwe
gebouw.Als de renovatievan het Vomar gebouwklaar is dankan de Dekamarktoverstapp€nrnar dit gebouw.
Er blijft danvoldoenderuimteovervoor anderewinkels.Voor allepaÍijen is dit de goedkoopste
oplossingen dit
moeteenkruidenierals muziekin de orenklinken.Als de gemeente
haarzin krijgt, komener tweesupermarkten
van 2.000vierkantemeterper stuk.Dan zal er weiniganimozijn om hier eenwinkel te begiruren.
Een
aantÍekkelijkcentrumis eencentrummet eengevarieerdwinkelaanbod.En danzullen de inwonersvan Wormer
hier boodschappen
blijven doen.Het gebouwis vele malengoedkoperen snellerklaar. Het parkerentijdens de
Het M.F.A. l<Í-tjgt.22A0vierkantemeteren alsje het cafeer bij optelt,komenwe aan
bouw kan probleemloos.
de 2.400vierkantemeter.Als je op hetdakvan de M.F.A gaatparkeren(88 parkeerplaatsen)
dankunnener geen
huizenop wordengebouwd.Als de heerKrijnen van WoningbouwWormer met de Vomar zou gÍulnpraten,dan
kunnenze samende huizenop de Vomar gaanontwikkelen.
Goedeparkeervoorzieningen
in het centrumvan Wormerzijn mogelijk door optimaalgebruikte makenvan de
openbareruimte. Het belangrijksteis dat het verkeerop eeneenvoudigewijze rond de winkels kan rijden en
parkeren.Dit kan door de voorzijde van de Talingstraatte veóinden met de Kemphaanstraatdoor de sloot te
dempen.Als dit éénrichting verkeerwordt van uit de KemphaanstÍaat
naaÍde Talingstraatkunnenhier 37 auto's
geparkeerd
worden.Door dezenieuweverbindingkunnendebewonersvan Westertildanzondergevaarlijke
uitrittenbij hetwinkelcentrumkomen.In de Fuutstraatkunnenveel meerauto'sgeparkeerd
wordendannu door
het taluudvan de sloot recht omhoogte trekkenen de bomenweg te halen.Als het gebouwvan de Vomar wordt
gemoderniseerd,
zullen de laad en los plaatsenvoor de winkels verdwijnen.Er moet eenlaaden losplaatsvoor
de Vomar komen.En als de Vomar de rooilijn van de bestaandeachterkantvan de winkels aanhoudtot de
Talingstraatkurmenhier zelfsals de parkeerplaatsen
onder45 gradenkomen.Dit komt de verkeersveiligheid
ten
goedeen er kunnen51 auto'sgeparkeerd
worden.De Fuutstraatwordt ook éénrichting'erkeervan de
richtingTalingsfraat.
In deKemphaanstmat
Grutostraat
tegenoverWestertilkomen17parkeerplaatsen
en in de
Florasftaattot en met Talingstraatkomener 39 parkeerplaatsen.
Het stukjeTalingstraattot de Dorpstraatzou
verbreedkunnenworden.Als dit gebeurt,kunnenaanbeidezijde auto's geparkeerdworden:21 stuksonder45
graden.
De Vomarwil woningenop het nieuwewinkelpandbouwen- hoeveelis nietbekend- maaÍik hebwel 35
parkeerplaatsen
op het daktussende woningengecreëerd
en er blijft voldoenderuimteom te verblijven.Als we
alle parkeerplaatsen
bij elkaaroptellenkomenwe op eentotaalvan meerdan300parkeerplaatsen.
Hiermee
bewijsik datpeperdureen risicovollebouwvan eenondergrondse
parkeergarage
niet nodigis. De gemeente
heeft nagelatenom met ons om de tafel te gaanzitten en het alternatieveplan te bekijken. Ik hoop met dezebrief
de politiek en de belanghebbenden
te helpennaareenoplossingte gÍumzoekenwaarde inwonersvan
Wormerlandachterkururengaanstaan.Liever uitstel van het plan dan te snellebesluitvormingnog voor de
nieuweverkiezingen.Dit geeftde inwonersvan Wormerlandde kanszich uit te sprekenof ze achterdeze
gemeenteraad
plan devoorkeurkrijgt. Ik vind het eennog steedsvreemddateen
staan,ofdat eenalternatieve
kruidenierbepaalthoe eendorp er uit gaatzien. Als ik goedben ingelicht deedde Dekamarktniet meemet de
laatsteverkiezrngenin Wormerland.
W. v. Aalst

