
 

 

 
 
 
 
 
 
De Zaanbrug moet op een andere locatie terugkomen en niet worden vervangen op de huidige plek  

 VVD - voor Ná het besluit zijn er nieuwe feiten aan het licht gekomen en de nieuwe brug niet voldoet aan de normen van Rijkswaterstaat. Er is veel onrust en onvoldoende draagvlak 

bij ondernemers en burgers, die extreem last krijgen van anderhalf jaar verkeersellende door afsluitingen en bouw.  

 GroenLinks - voor Een nieuwe brug moet de meeste optimale brug zijn voor de scheepvaart. Dit betekent dat de brug hoger en breder moet zijn dan de huidige brug en niet 

geplaatst moet zijn in een bocht. Dat kan alleen gerealiseerd worden op een andere locatie. De kosten die verspild worden met tijdelijke maatregelen ivm de bouw op de huidige plek, 

kunnen beter in een goed ontwerp worden gestoken. Dan hebben we er 50 jaar profijt van. GroenLinks wil dus een nieuwe brug op de beste plek. En wij denken dat de Lassiestraat daarvoor 

het meest geschikt is.  

 Vereniging Liberaal Wormerland - tegen Diegene die dit plan verkondigen hebben geen kennis genomen van alle onderzoeksrapporten en rapportages, welke vooraf 

aan de locatiekeuze zijn uitgevoerd.  

 SP - tegen De Zaanbrug op een andere locatie is veel duurder dan bouwen op de huidige locatie. Als er gebouwd wordt op een andere locatie zal er geld weggehaald moeten worden uit 

andere potjes, waar de burger de dupe van is.  

 PvdA - tegen De PvdA kiest uiteindelijk voor vervanging van de brug op de huidige locatie omdat die locatie geschikt is voor grotere scheepvaart. Er is voldoende wachtruimte voor 

auto’s, daarvoor hoeft de rotonde in Wormer niet te worden verdubbeld. De meeste oponthoud voor automobilisten wordt niet veroorzaakt door de brug, maar op het kruispunt bij Plein 13. 

Dat wordt door geen enkele variant opgelost.  

 CDA - tegen Geen reactie 

 


