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Indicatieve planning:

nov-februari 2024
Start 
sloopwerk-
zaamheden

jan t/m okt 2023
Ontwikkelen 
bouwplan

okt-dec 2023
Aanvraag 
omgevings-
vergunning

jan - maart 2024
Start verkoop  
(in twee fases)

juli - september 
2024
Start bouw 
(bij 70% 
verkoop)

dec 2022 t/m 
sep/okt 2023
Vaststelling 
bestemmingsplan:
eisen worden 
vastgelegd in 
regels

Plan Langepad
Er wordt een plan ontwikkeld voor 67 woningen 
(waarvan 30% sociale huurappartementen)  
voor de transformatie van de voormalige  
Ardagh-locatie in Zaandijk. Er is nog niet bekend  
wie de appartementen gaat verhuren.

Het industriepand op de hoek van de Willem 
Dreeslaan en de Arie de Bruijnstraat in Zaandijk wordt 
gesloopt en er komt een mooie woonwijk voor terug.

Voortgang
De procedure voor wijziging bestemmingsplan is door 
de gemeente opgestart. De randvoorwaarden zijn 
vastgesteld en de zienswijzenprocedure loopt van  
30 maart tot en met 10 mei 2023. De verwachting is 
dat in september/oktober 2023 het bestemmingsplan 
is vastgesteld door de gemeenteraad.

Ondertussen is de architect bezig geweest om 
de plannen verder uit te werken. De uitwerking 
van de plannen is in overleg gegaan met een 
landschapsarchitect.

Langepad in Zaandijk
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Nieuwsbrief maart 2023

Nieuwbouwplan

Bedankt voor uw interesse in het project Langepad in Zaandijk. Met deze 
nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.



Uitnodiging inloopbijeenkomst
Graag nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst 
op dinsdag 4 april 2023 tussen 19.00 uur en 
21.00 uur in buurthuis De Boed, Willem Dreeslaan 1 
in Zaandijk. U kunt op deze avond binnenlopen en 
bovenstaande beelden bekijken. Er is gelegenheid 
voor het stellen van vragen en het plaatsen van 
opmerkingen. Buurtgenoten of geïnteresseerden 
die geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wel 
benieuwd zijn naar de plannen zijn uiteraard ook van 
harte welkom.

Op deze avond zijn aanwezig:
Aad Trompert, stedenbouwkundige, Ruben de Kraker, 
architect, Marcel Dingemans, Marcel Zwaagman 
en Marco Schoone van gemeente Zaanstad, Erik 
Schot van Blue Banner en Daniel te Stroete van Kuin 
Vastgoedontwikkeling.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan 
contact op met Yvonne van den Heuvel,  
telefoonnummer 06 233 62 976 of u kunt mailen  
naar info@bluebanner.nl.

Inhoud nieuwbouwplan
Het gaat om de ontwikkeling van 21 appartementen, 10 vrijstaande woningen, 30 tweeonder een kap woningen 
en 7 geschakelde woningen. Hieronder enkele afbeeldingen van de verkaveling en een uitwerking van enkele 
woningen met de plattegronden.
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