ONTWIKKELINGEN RONDOM HET FIETS/WANDEL PAD

Met ingang van november 2019 zal er maandelijks een update plaatsvinden van hetgeen de Stichting
heeft ondernomen/te weten is gekomen over de toekomstige ontwikkelingen rond het
fiets/wandelpad langs de Haansloot. Zodra er een update heeft plaatsgevonden zal er tevens melding
van worden gemaakt op Facebook.

NOVEMBER 2019
Uit contacten met de provincie is vernomen dat de Provincie een nieuwe Provinciaal Ruimtelijke
Verordening (PRV) zal gaan opstellen. Als gevolg hiervan valt het niet te verwachten dat de
Gemeente Zaanstad het fiets-wandel pad snel in procedure zal gaan brengen.

DECEMBER 2019
Geen nieuws te melden

JANUARI 2020
Geen nieuws te melden

FEBRUARI 2020
Geen nieuws te melden

MAART 2020
In aanloop naar de toekomstige ontwikkelingen rondom het recreatief fiets/wandelpad heeft het
Bestuur van de Stichting Krommenieër Woudpolder (KWP) een bezoek gebracht aan het
Gemeentehuis. Wethouder Wessel Breunesse heeft onder meer Ruimtelijke Ontwikkeling en Natuur
en Landschap in zijn portefeuille en was bereid ons te woord te staan. Tijdens de uitgebreide
bespreking zijn alle aspecten rondom het fiets/wandelpad ter sprake gekomen. Ondanks dat de
Wethouder zich onthield van enig oordeel heeft het Bestuur van de KWP de indruk mee naar huis
genomen dat het een goed gesprek is geweest waarbij zij haar belangen goed naar voren heeft
kunnen brengen.

APRIL/MEI 2020
Geen nieuws te melden

JUNI 2020
In april/mei 2020 was er gemeld dat er “geen nieuws te melden” was. Ondertussen is er achter de
schermen druk gewerkt aan de voortgang van het gesprek van maart jl. Vele gesprekken zijn er
gevoerd en honderden bladzijden aan teksten op internet zijn doorzocht voor het onderbouwen van
een document. Later deze middag (19 juni) wordt er separaat hierover een document op de website
gezet met uitleg. Tevens wordt er op Facebook een uitnodiging gedaan om dit vooral te gaan lezen.

JULI/AUGUSTUS 2020
Wegens zomerreces van wethouders en raadsleden geen nieuws te melden

