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Rooswijk & Westerkoog
SmashCourt voor
tennisvereniging KZTV
Weersbestendige baan hele
jaar door toegankelijk

Aan het werk in het Fortuinveld onder leiding van Wim Silleman (foto: Mike Bink)

Fortuinveld: de Zaanstreek
ten voeten uit
Het Fortuinveld, dat is de Zaanstreek ten voeten uit. ‘Zwevend land’, een
papje van algen dat drijft op een plas water. Je voelt het golven als je
eroverheen loopt. Dankzij de samenwerking van buurtbewoners, het
Landschap Noord-Holland en de gemeente blijft dit unieke natuurgebiedje
behouden voor het nageslacht. Drijvende kracht achter dit alles is bewoner
Wim Silleman.
Het Fortuinveld, dat iets ten zuiden
van Zaandijk ligt, bestaat uit
14 hectare laagveenmoeras. Het is
een zeldzaam type landschap. Wim
Silleman en Peter Mol van Landschap
Noord-Holland worden lyrisch als ze
de rijkdom aan planten en dieren
beschrijven.

200 paren zijn in heel Nederland. De
velduil, ook met uitsterven bedreigd,
maakt hier een tussenstop. En wat
denk je van de blauwborst, een van de
mooiste vogels in ons land. Ook de
noordse woelmuis leeft hier, een
zoogdier dat alleen in Nederland
voorkomt!’

Bijzondere planten en dieren
Wim: ‘Je vindt hier zeldzame varens,
allerlei sedemsoorten, orchideeën.
Door de vochtige en voedselarme
grond groeit hier lepelblad,
welriekende nachtorchis, heemst.’
Peter Mol vult hem aan: ‘Het is de
broedplaats voor zeldzame vogels,
zoals de roerdomp, waarvan maar

Riet maaien en wilgen knotten
Om al dat moois te behouden, moet
je er wel wat voor doen! Wim: ‘Riet
maaien, wilgen knotten, bosschages
weghalen. Anders worden de oorspronkelijke flora en fauna verstikt.’
Wim Silleman, die aan de rand van het
Fortuinveld woont, is de stuwende
kracht achter de vijf jaar geleden

Weet u al wat u gaat stemmen?
Aan de komende gemeenteraadsverkiezingen in Zaanstad doen veertien
partijen mee. Weet u al op wie u woensdag 19 maart gaat stemmen? Voor
stemadvies kunt u een stemwijzer op internet raadplegen.
Op pagina 4 van deze krant vertellen veertien lijsttrekkers kort waar zij zich de
komende jaren in Zaanstad voor willen inzetten. Wellicht helpt dit u op weg
bij het maken van uw keuze. Daarnaast kunt u via een aantal stellingen op
www.stemwijzer.nl zien met welke partij u de meeste overeenkomsten heeft.
Van de StemWijzer is ook een app beschikbaar.

opgerichte Werkgroep Fortuinveld.
Dat was hij samen met medeoprichter
Arjo van der Horst, die helaas onlangs
plotseling is overleden.
Vele handen maken licht werk
Wim mobiliseert bewoners en
organiseert de maatschappelijke
stages voor leerlingen van De Brug.
Die komen wekelijks onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. ‘Krijgen ze
ronde ogen in plaats van vierkante’,
aldus Wim. Voor die stages krijgt de
werkgroep een beetje geld waarmee
ze het materiaal op peil kan houden.
Twee keer per jaar, op de Natuurwerkdagen, komen vrijwilligers van
heinde en verre toestromen om het
Fortuinveld een grote beurt te geven.
Nieuwe boot
Op de achtergrond adviseert Peter Mol
namens het Landschap Noord-Holland
over de juiste aanpak van natuurbeheer. Ook de gemeente draagt bij.
Wim: ‘We hebben van de gemeente
geld gekregen voor een boot waarmee
we het onderhoud kunnen uitvoeren.
Vroeger moesten we daarvoor steeds
het Landschap inschakelen.’ Op het
ogenblik is de werkgroep in gesprek
met de gemeente over het inzetten
van langdurig werklozen. Wim: ‘Dat
zou geweldig zijn. In plaats van thuis
te zitten kan je hier lekker de natuur
in. Het is best pittig werk. Gezond
en gezellig, want je doet het samen.’
En zo ziet de toekomst van het
Fortuinveld er zonnig uit. Of kunnen
we beter zeggen: vochtig?

Tennisvereniging KZTV heeft sinds
deze herfst een heus ‘SmashCourt’.
Wethouder Jeroen Olthof opende
het nieuwe type tennisbaan op
23 november vorig jaar. In Zaanstad
is KZTV (nog) de enige tennisvereniging met dit relatief nieuwe
type ondergrond.

IJsseldijk. ‘Neem het gedrag van de bal.
Die stuitert beter, waardoor je echt
zelf je punten moet maken. Je kunt
over SmashCourt naar de bal glijden,
wat de baan minder blessuregevoelig
maakt. En natuurlijk het feit dat hij
weersbestendig is en je de baan in
principe het hele jaar kunt bespelen.’

Voorzitter Wim IJsseldijk van KZTV is
zeer trots op de nieuwe baan. ‘De
ontwikkelingen staan niet stil’, stelt
hij. ‘Met het gravel van vroeger begon
je op 1 april en moest je de baan
sluiten op 1 oktober. Maar mensen
willen het hele jaar door spelen.’

Beste drie
SmashCourt past mooi in de ambitie
van KZTV om op een hoger niveau te
gaan spelen. ‘Ons eerste team is nu
twee keer kampioen geworden en
speelt komend seizoen in de hoogste
klasse van de Zaanstreek. En bij een
goede club hoort ook een goede
tennisondergrond. Vorig jaar heeft
de KNLTB ons genomineerd voor
Vereniging van het jaar 2013. Daarmee
behoren we tot de beste drie
verenigingen van Nederland, en dat
zegt wel wat!’

Goede eigenschappen
Beton en kunstgras moesten dat
probleem oplossen, maar veel spelers
vinden het jammer dat deze banen
de mooie eigenschappen van een
gravelbaan ontberen. ‘SmashCcourt
heeft die eigenschappen wel’, aldus

BESTE BEWONER,
De politiek is de verbindende schakel
tussen u en dat wat er in de stad
gebeurt. Met uw stem bepaalt u mee
wie in de gemeenteraad komen en
wie de komende vier jaar de stad gaan
besturen. U kunt ook op andere
manieren invloed uitoefenen,
bijvoorbeeld via bewonersinitiatieven,
inspreken bij raadscommissies of
direct contact met de gemeente.
Het is goed te zien dat in Rooswijk
en Westerkoog al veel gebeurt. Zo
werken vrijwilligers al jaren aan het
onderhoud van het terrein achter de
Harpstraat en ze bieden stageplaatsen aan scholieren van de
praktijkscholen. Voor al het groen
op twee eilanden aan de rand van
het Guisveld gaat de stichting in
oprichting Fortuinveld het beheer
organiseren. En in Westerkoog is een
actieve groep vrijwilligers die de
wilgen knot langs het wandelpad
rondom de wijk. Prachtige voorbeelden van initiatieven die uit de
wijk zelf komen.

Wij willen een aanspreekbare
organisatie zijn waar het goed zaken
mee doen is. Daarom roep ik u op om
te gaan stemmen op 19 maart, maar
ook om uw stem te laten horen
buiten verkiezingstijd om. Samen
maken wij de stad: Zaanstad!

Erik Struijlaart,
Wijkwethouder Westerkoog
(Wijkwethouder Rooswijk is Leny Vissers-Koopman)

P 02

P 03

Frans Marspad feestelijk geopend
‘Verend op het zuigend zwart’

De werkzaamheden in uw wijk
Wilt u weten welke werkzaamheden in uw buurt en in heel
Zaanstad worden uitgevoerd? De
voorlopige planning voor de
komende vier jaar kunt u terugvinden op de gemeentelijke
website www.zaanstad.nl
(zoekterm: MIP). Voorbeelden van
werkzaamheden in de openbare
ruimte zijn het vervangen van
riolering, het herinrichten van
straten en het aanleggen van
speelplaatsen en groen.

verschillende wegwerkzaamheden
uitgevoerd. Bijvoorbeeld aan de
verkeersregelinstallaties van de
Fortuinweg ter hoogte van de
Guisweg en het Paukenhof, en bij de
kruising van de Wezelstraat met de
Guisweg. In de omgeving van de
Baanakker, het Matsmanveld en de
Dr. J. Mulderstraat wordt het riool
vervangen en vervolgens worden de
straten opnieuw ingericht. Bij de
Doppenmolen/Stokkenmolen wordt
de brug gerenoveerd.

Het wegwerken van onderhoudsachterstanden blijft een prioriteit van
de gemeente. Daarvoor staan in het
MIP (Meerjaren InvesteringsProgramma Openbare Ruimte) van
Zaanstad meer dan 200 projecten op
de planning.

Speelvoorzieningen
Ook aan de jongere Zaankanters is
gedacht. Zo worden de komende
jaren verschillende speelplaatsen
opgeknapt, bijvoorbeeld die aan de
Béla Bartókstraat, de Kampakker,
de Loermanakker en de John
Lennonstraat. Ook het kunstgrasveld
in Rooswijk wordt het komende jaar
gerenoveerd.

Aan het werk in Rooswijk en
Westerkoog
In de wijk worden de komende jaren

Tijdens de officiële opening werd de prijs voor het beste molenschilderij uitgereikt. Op de foto wethouder Linnekamp (l),
vertegenwoordigers van winnaar Leon Schouten, Hans Kuyper (met microfoon), Joanne Zegers en Jaap Bond (foto: Loes v.d. Linden)

Met het Frans Marspad hebben de Zaankanters hun gedroomde wandeling
van 2,2 kilometer langs het Guisveld, van station Wormerveer naar de Igor
Strawinskylaan in Zaandijk. Maar nog even geduld a.u.b.! Pas na afloop van
het broedseizoen, op 15 juni, is het pad toegankelijk voor de wandelaar
(zonder hond).
Op 21 januari vond de feestelijke en
drukbezochte ‘opening’ plaats.
Wethouder Robert Linnekamp (Milieu
en Landschap) was erbij en
gedeputeerde Jaap Bond (Landelijk
Gebied) van de provincie. Maar ook
omwonenden, natuurliefhebbers en
mensen van de NS, Staatsbosbeheer
(de beheerder van het Guisveld en dus
van het pad) en rijksoverheid. Het gaf
aan hoeveel partijen hebben
bijgedragen aan de totstandkoming
van het pad.

een beschermd natuurgebied) heeft
het tijd gekost, maar dan heb je ook
wat. Over vijf bruggetjes leg je de
2,2 kilometer af, langs een prachtig
natuurgebied en langs waterputten en
vijverlanden (oude zuiveringsinstallaties), de laatste restanten van de vele
molens die hier stonden. Onder andere
vanwege die molens draagt het pad
de naam van Frans Mars (1903-1973),
de Zaanse kunstenaar, natuurliefhebber en oprichter van Vereniging
de Zaansche Molen.

Langs waterputten en vijverlanden
Vanwege de kosten en vergunningprocedures (het pad loopt immers langs

Molens
De vereniging, opgericht om de Zaanse
molen voor het nageslacht te

behouden, leidt nog steeds een
bloeiend bestaan. Ter ere van het pad
organiseerde de vereniging een
masterclass voor Zaans schildertalent,
gewijd aan het schilderen van molens
in het Zaanse landschap. Onder leiding
van kunstenares Joanna Zegers gingen
twaalf jongeren tussen de 12 en 18 jaar
aan de slag. Een jury koos één schilderij
uit om het toekomstige toegangsbord
van het pad te sieren. Leon Schouten
was de gelukkige.
Gedicht
Ceremoniemeester, voormalig
stadsdichter en Frans Marskenner
Hans Kuyper wijdde nog een mooi
gedicht aan het Frans Marspad. En dat
willen we u zeker niet onthouden:
Verend van verlangen
op het zuigend zwart
wijst het pad van de dromer
ons de weg naar het hart.

Opknapbeurt voor Basisschool
De Zoeker
Basisschool De Zoeker wordt
opgeknapt. Het oudste deel van de
school maakt plaats voor nieuwbouw. Op een informatiebijeenkomst op donderdag 20 februari
konden omwonenden kennis
maken met de plannen en daarop
reageren.

schoolgebouw, het deel dat het dichtst
bij de Componistenweg ligt, zal
worden gesloopt. De nieuwbouw
wordt aansluitend aan het bestaande
deel op het schoolterrein gebouwd.
Zodra de nieuwbouw gereed is, worden
de tijdelijke lokalen aan de Sluissloot
verwijderd.

In het gebouw komt ook ruimte voor
een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang. Deze diensten
worden aangeboden door Babino,
organisatie voor kinderopvang.

Vergunning
Het schoolbestuur van Zaan Primair
vraagt binnenkort een bouw- en
sloopvergunning aan. De gemeente zal
het volgens de normale procedure
toetsen aan het bestemmingsplan en
andere regels. Als het bouwplan
daaraan voldoet, zal de vergunning

Tijdelijke lokalen
Het oudste gedeelte van het

worden verleend. Dit zal naar
verwachting in de tweede helft van
het jaar zijn.
Planning
De start van de bouwwerkzaamheden is gepland in de zomervakantie
van 2014. Om overlast zo veel
mogelijk te voorkomen zullen veel
werkzaamheden in de schoolvakanties plaatsvinden. De leerlingen
van het te slopen deel zullen zo
lang worden gehuisvest in de
tijdelijke lokalen die op het terrein
van de school staan. Oplevering
van de nieuwe school is voorzien in
mei 2015.

Wilgen knotten als liefhebberij

Types van ‘geen woorden maar daden’
Knotwilgen horen bij het Hollandse landschap. Maar je moet ze wel
‘knotten’, anders groeit de kruin uit en scheurt de stam onder de
takkenlast. In de Zaanstreek klimt een groep vrijwilligers de bomen in
om ze te beschermen tegen dit ongerief.

Sociaal Wijkteam: naar een prettig leefbare
buurt voor jong en oud
Sinds januari heeft elke wijk in
Zaanstad een Sociaal Wijkteam.
Hier kunnen mensen terecht met
hulpvragen over welzijn, zorg,
werk & inkomen, wonen en gezinsrelaties. Het Sociaal Wijkteam
voor Rooswijk en Westerkoog
is gevestigd in De Zeskanter,
Nieuwendamstraat 2E in Zaandam.
Najet Abousselam is coördinator voor
Rooswijk en Westerkoog. ‘Ik ben een
meewerkend voorvrouw,’ legt ze uit.
‘Behalve coördinator ben ik ook
teamlid en hulpverlener. En net als de
andere teamleden weet ik van alle
aandachtsgebieden iets, maar heb ik
één specialisatie. Bij mij is dat de
financieel-juridische dienstverlening.’
Alle hulpvragen
De wijkteams werken volgens de
gedachte: ‘één huishouden, één plan,
één regisseur’. Dit houdt in dat bijna
alle hulpverlening onder één dak zit.
Iemand die met een vraag of probleem zit, gaat naar het Sociaal
Wijkteam en krijgt daar te maken met
één contactpersoon. De teamleden
van het Sociaal Wijkteam komen uit
verschillende organisaties: Welsaen,
Evean, SMD, MEE en de gemeente
Zaanstad. Iedereen heeft dus een
andere achtergrond en neemt zijn of
haar eigen kennis en specialisme mee.

Het Sociaal Wijkteam van Rooswijk en Westerkoog, met helemaal rechts Najet Abousselam

De basiskennis wordt overgedragen
aan de andere teamleden. Hierdoor
kan ieder lid van het Sociaal Wijkteam
alle hulpvragen oppakken.
Samen met buurtbewoners
Najet vindt het oprichten van de
Sociale Wijkteams een geweldige
kans. ‘We zitten in de buurt, dicht bij
de mensen. Daardoor zijn de lijnen
korter. Je weet beter wat er speelt en
kunt sneller, effectiever en efficiënter
werken.’ De Sociale Wijkteams gaan

meer gebruikmaken van de kracht van
de mensen zelf. Mensen helpen het
zelf te doen, dat wordt belangrijk
gevonden. ‘We willen hierbij ook
buurtbewoners inzetten’, legt Najet
uit. ‘Ik kreeg laatst een heel
enthousiast telefoontje van een
vrouw, een managementassistente,
die graag iets wil doen voor haar
buurtgenoten. Zo iemand kan ook
een plek krijgen in het wijkteam.
Dit soort mensen hebben wij nodig.
Zij kennen de wijk het beste. Wie dat

ook wil, kan daar een keer bij ons
over komen praten.’
Sociale samenhang
Gevraagd naar wat ze nu wil bereiken
in de wijk, antwoordt Najet: ‘Dat er
meer sociale samenhang is. Dat
bewoners actief betrokken zijn bij hun
omgeving, elkaar leren kennen en ook
af en toe voor elkaar klaar staan. Dan
krijg je een wijk waar jong en oud zich
prettig voelt. Ik geef toe, dat klinkt wel
heel ambitieus, maar we gaan ervoor!’

Meer informatie
Het Sociale Wijkteam is maandag
t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 tot
17.00 uur. Iedereen kan gewoon
binnenlopen, vrijblijvend en
kosteloos. U kunt ook vooraf een
afspraak maken via (088) 3833 011 of
team6@swtzaanstad.nl. Elke
donderdag is in De Zeskanter het
financieel café, van 9.30 tot 11.30 uur,
waar u terecht kunt met vragen over
alle administratieve en financiële
kwesties.

Jongerenoverlast hoog
Ruim 750 inwoners doen mee aan BUUV op de agenda
Inwoners Zaanstad vinden elkaar

BUUV is sinds oktober in de lucht en sindsdien hebben al 750 inwoners
elkaar gevonden voor een klusje: van de hond uitlaten en samen eten tot
helpen met klusjes in huis en een paar boodschappen meenemen. Mooie
resultaten voor de website www.buuv.nu.
Twee vrijwilligers, Guus Hendriks (l) en Nico Draaijer (r), aan het ‘knotten’

Van eind oktober tot begin maart rukt
de wilgenploeg uit. De ‘aanvoerder’
heet Aad Luiten (74), zijn rechterhand
Aad Enthoven (68). Een beginnersgroepje van acht groeide al snel uit tot
de huidige dertien. Het benodigde
gereedschap wordt verzorgd door
Landschap Noord-Holland, met de
gemeente wordt overlegd welke wilgen
geknot moeten worden.
Aan de slag
Luiten doet het al heel lang op andere
plekken in Nederland, maar zes jaar
geleden begon hij met wilgen knotten
in Zaanstad. Hij zag de wilgen in zijn
eigen buurtje bij de Mallegatsloot
uitlopen en vond dat er wat gedaan
moest worden. ‘Je kunt gaan
mopperen, je kunt ook zelf de handen
uit de mouwen steken en iets voor je
buurt doen’, aldus Luiten. Samen met
Enthoven (‘we zijn types van “geen
woorden maar daden”’) vormde hij een
groepje dat aan het werk ging. Eerst in
de buurt, later in heel Zaanstad.

Handwerk
‘Het is leuk om in de natuur te werken’,
vindt Enthoven. ‘We doen alles met
de hand, niets met machines. Vaak
beginnen we al op zaterdagochtend
vroeg en dan willen de meeste mensen
niet wakker worden gemaakt door een
elektrische zaag. En als je met de hand
zaagt, krijg je steeds een andere
zaagsteek. Dat levert een grillige kruin
op, met holletjes voor vogels en
insecten.’

BUUV is de sociale marktplaats
voor en door bewoners. Bij BUUV
draait het om dingen die je als
buurt- of stadsgenoten voor elkaar
kunt doen of van elkaar kunt vragen.
Elkaar vinden
Wethouder Corrie Noom is blij dat
inwoners elkaar weten te vinden via
BUUV: ‘Veel mensen willen elkaar

best eens helpen of kunnen zelf eens
hulp van een ander gebruiken. Maar
hoe vind je elkaar? Via buuv.nu gaat
dat heel gemakkelijk. Dat blijkt wel
uit de vele aanmeldingen bij BUUV,
het aantal keer dat mensen elkaar
gevonden hebben voor een klusje en
de enthousiaste verhalen van mensen
die meedoen.’

Makkelijk
Meedoen aan BUUV is eenvoudig. Na
een inschrijving op de website kunt u
berichten plaatsen of ergens op
reageren. Daarbij kunt u zelf bekijken
wat het beste past. Bijvoorbeeld of
het in de buurt is, om wat voor soort
klus het gaat en hoeveel tijd een
klusje kost. Iedereen met een vraag
voor een klusje en iedereen die iets
voor een ander of samen wil doen,
kan bij BUUV terecht. Bij BUUV is het
niet ‘voor wat hoort wat’. Als
inwoners ergens om vragen dan
hoeven ze niet per se iets terug te
doen.
Prikborden in uw wijk
Veel inwoners kunnen elkaar
makkelijk zelf vinden via buuv.nu.
Kunt u dat niet, pakt u dan de
telefoon (075) 659 0966 of kijk eens
op een van de BUUV-prikborden.
Daarvan staan er inmiddels veertien
verspreid door de gemeente. In Koog
aan de Zaan staat een prikbord in
winkelcentrum Westerkoog, in
Zaandijk bij Albert Heijn in Rooswijk.
Meer informatie over BUUV is te
vinden op www.buuv.nu of volg
BUUV Zaanstad op Facebook.

Genoeg belangstelling
Ja, er is genoeg belangstelling voor
dit ruige tuinierswerk. De leeftijd van
de meeste vrijwilligers ligt rond de 50,
maar er is ook een jongen van 18 bij.
Ook vrouwen doen mee. Luiten en
Enthoven behoren hier tot de oudere
garde, ze kennen ook iemand van
82 die bij een andere groep zit. Kortom:
als het aan hun ligt, gaan ze er nog
even lekker mee door!
In winkelcentrum Westerkoog staat een prikbord waarop u uw
vraag en/of aanbod kunt plaatsen

Rooswijk en Westerkoog hebben te kampen met flinke overlast van
hangjongeren. Gemeente, politie en jongerenwerk, verenigd in het
Jongeren Netwerk Overleg (JNO), erkennen het probleem en zetten zich
in voor een oplossing. Wijkmanager Monica Briefjes van de gemeente:
‘Jongerenoverlast is van alle tijden. Je kunt het niet van de ene op de
andere dag oplossen, maar we kunnen de overlast wel terugdringen.’
Niet alle jongeren die op straat
hangen zijn problematisch, benadrukt
Monica. ‘Sommige groepjes worden
als bedreigend ervaren terwijl ze dat
helemaal niet zijn. Ze vinden het zelf
vervelend dat mensen bang voor ze
zijn en in een grote boog om ze heen
lopen.’
Met verschillende partners
Dat neemt niet weg dat er wel
degelijk vervelende toestanden zijn.
Nachtelijk lawaai, drinken op het
schoolplein in het weekeinde,
enzovoort. ‘Punt is dat de oorzaak van
probleemgedrag vaak elders ligt,
bijvoorbeeld in de gezinssituatie’,
aldus Monica. ‘Een groepsaanpak
door het JNO is dan niet voldoende.
Je hebt een langdurige en individuele
aanpak nodig met meerdere partners:
de wijkagent, maar ook school,
Centrum Jong of de Brijderstichting
voor verslavingszorg. Het nieuwe
Sociale Wijkteam zal hier een
belangrijke rol in gaan spelen. Daar

komen veel instanties bij elkaar, dan
kun je de krachten bundelen. Ik
verwacht dat daar nieuwe handvatten
uit voortkomen om de problemen op
te lossen.’
Maatregelen
Ondertussen zit het JNO niet stil.
Bij de politie is deze locatie inmiddels
bekend. Dat betekent dat ze bij een
melding sneller in actie komen.
Ouders zijn aangesproken op het
gedrag van hun kinderen, maar daar
zijn volgens Monica te weinig reacties
op gekomen. De gemeente gaat
hangplekken onaantrekkelijk maken.
En Dock, het jongerenwerk,
organiseert elke woensdag een
inloopavond in De Vuister. De bus van
Dock is verplaatst, want die trok te
veel jongeren en daarmee ook onrust
aan. Zo gaan er op korte termijn nog
meer dingen gebeuren. En, benadrukt
Monica: ‘Suggesties uit de buurt zijn
meer dan welkom!’
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Twee inwoners over de verkiezingen
Hoe kun je invloed uitoefenen op je leefomgeving?
Hebben verkiezingen überhaupt zin? De meningen zijn verdeeld. We togen
naar Westzaan en spraken er met Ger Langhout, een inwoner die niet gaat
stemmen. Hij heeft een andere manier gevonden om invloed uit te
oefenen. Ook spraken we met mevrouw Brendeke, die wel naar de
stembus gaat, maar vindt dat we onze verwachtingen moeten bijstellen.
stemmen. Ik denk namelijk dat we
nauwelijks invloed hebben op de
besluitvorming. Het is te ver weg.
Ik zit liever in een bewonersgroep
of -comité voor een bepaald project.
Dan praat je mee over een onderwerp
dat op dat moment speelt en waarbij
je je echt betrokken voelt. Dat heeft
volgens mij veel meer zin. Ik zat in
de bewonersgroep die meepraatte
over de Zuidelijke Randweg en in de
adviesgroep voor het Hembrugterrein.
Daarnaast ben ik secretaris van de
belangenvereniging Bewoners
Hemkade en omstreken.’

‘Ik zit liever in een bewonersgroep’
Bij de ingang van de supermarkt bij
het Regthuis ontmoeten we Ger
Langhout. Hij woont aan de Hemkade
in Zaandam. Aanvankelijk heeft hij
niet zo veel zin om zijn mening uit de
doeken te doen, maar gaandeweg
breekt het ijs. Hij vertelt: ‘Ik ga niet

ander wat je zelf kunt doen”. Een
stukje groen netjes houden bijvoorbeeld, daar heb je toch niet per se de
gemeente voor nodig? Ik heb jaren een
rozentuin in de straat bijgehouden.
Buren vonden dat ik dat niet voor de
gemeente hoefde te doen. Waarop
ik altijd zei: “Ik doe het niet voor de
gemeente, maar voor jou!” Als
bewoners voor dit soort dingen met
elkaar de handen uit de mouwen
steken, werken ze ook meteen
mee aan saamhorigheid en gemeenschapszin.’

‘Vraag niet aan een ander wat je
zelf kunt doen’
Mevrouw Brendeke woont al ruim een
halve eeuw in Westzaan. Het toeval
wil dat zij daar zelf raadslid was in de
laatste periode tot de vorming van
Zaanstad in 1974. ‘Natuurlijk ga ik
stemmen! Ik vind alleen dat men te
veel verwacht van de gemeente. Ik
ben opgevoed met “vraag niet aan een

Minder kosten voor organiseren
kleinere evenementen
Goed nieuws voor organisatoren
van evenementen in Zaanstad:
in 2014 krijgen zij tot € 6.000,vrijstelling voor precario, en
de vergunningskosten voor
middelgrote ‘feestjes’ zijn
verlaagd. De raad heeft deze
besluiten genomen om, nog
meer dan voorheen, bewonersinitiatieven te stimuleren.

meters worden gebruikt. Deze
vrijstelling is niet alleen een
verbetering ten opzichte van 2013,
het is zelfs gunstiger dan in 2012.

Wijkfeestje minder
vergunningkosten
Ook op de leges voor een vergunning
valt het besluit gunstig uit. De leges
voor een vergunning voor een
‘evenement’ van meer dan 500
personen waren in 2013 (t.o.v. 2012)
Onlangs heeft de gemeenteraad
gestegen: van circa € 120,-naar
de verordening Precariobelasting
€ 500,-. Voor veel organisatoren van
2014 en de verordening Leges 2014
vastgesteld. Precario is gemeentelijke bijvoorbeeld een buurtbraderie of
belasting voor het gebruik van grond een wijkfeestje was dit een bittere
pil en daarom heeft de raad besloten
of de ruimte erboven, leges zijn de
hier iets aan te doen: voor 2014 is
vergoedingen die overheden vragen
de tussencategorie ‘501-1500
voor gemaakte administratieve
bezoekers’ gemaakt. Hiervoor wordt
handelingen. Beide besluiten zijn
een bedrag van € 250,- gerekend.
gunstig ten opzichte van 2013.
De verwachting is dat dit de pijn
enigszins verzacht.
Eerste € 6.000,- precariovrij
Voor precario is een nieuwe categorie
Initiatief stimuleren
Evenementen opgenomen. De raad
Wethouder Jeroen Olthof: ‘Ik ben blij
heeft besloten tot een vrijstelling
met dit besluit, omdat het belangrijk
voor de eerste € 6.000,- precario.
is om mensen ruimte te geven en te
Voor de meeste (kleinere) evenementen zal dit betekenen dat er géén stimuleren. Als er drempels zijn, dan
moeten we proberen die te verlagen
precario betaald hoeft te worden.
Het te betalen bedrag komt namelijk of weg te halen. Hiermee maken we
het mensen makkelijker om initiatief
tot stand door het aantal vierkante
te nemen tot mooie Zaanse
meters dat gebruikt wordt én het
evenementen.’
aantal dagen dat die vierkante

Lijsttrekkers beantwoorden de vraag:
‘Waar gaat u zich in Zaanstad voor inzetten?’
Op 19 maart vinden in heel
Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In Zaanstad
doen aan deze verkiezing veertien
partijen mee. De lijsttrekkers
van al deze partijen antwoordden
op de vraag: ‘Waar gaat u zich in
Zaanstad voor inzetten?’
Ton Brekelmans: ‘POV zet zich in voor
ouderen, gehandicapten en sociaal
zwakkeren, met name tegen de
verdere gemeentelijke bezuinigingen
die deze groepen treffen. Wij blijven
ons inzetten voor een volledige
hulpsecretarie in het noorden van
Zaanstad, en voor volledige sluiting
van de vuilstort Nauerna. Wij blijven
ons verzetten tegen verdere
geldsmijterij in Inverdan, en tegen
de bezuinigingen op het onderhoud
van de openbare ruimte.’
Roel Dissels: ‘Progressief
Burgerbelang is voorstander van een
eerlijke, marktconforme bepaling van
de woonlasten, waaronder de WOZ,
om de OZB te berekenen en de
daaraan gerelateerde belastingen.
Door factoren zoals hoge jeugdwerkloosheid, flexwerken én dure
huisvesting komen de toekomstkansen van een grote groep jongeren
ernstig in gevaar!’
Rob Goezinne: ‘De PvdIJ zet zich in
voor de sport, en dan vooral schaatsen
en skeeleren. We willen een schaatsen skeelerbaan realiseren. Daarnaast

willen we de woningkansen voor
de jeugd verbeteren en cultuur en
momenten, zoals de Fabriek,
behouden.’
Joke Havik-Schaft: ‘Wij van het ZIP
willen de huisvesting voor jongeren
verbeteren door bijvoorbeeld
leegstaande panden daarvoor te
gebruiken. Ook ouderenbeleid is
belangrijk: zo willen we meer woonruimte en meer ontmoetingsplekken
creëren, zoals bankjes en jeu de
boulesbanen. Het OV voor 65+ buiten
de spits kan wat ons betreft gratis.’
Gemma Kwantes: ‘D66 zet zich in
voor een betere samenwerking van
de gemeente met de verschillende
partners in de stad: met onze
inwoners, ondernemers, verenigingen
en maatschappelijke instellingen. Wij
maken ons hard voor werkgelegenheid, goed onderwijs en de versterking
van het Zaanse cultuuraanbod.’
Paul Laport: ‘GroenLinks zet zich
onder andere in voor meer groen in
de wijken. Daarnaast gaan we ons
inzetten voor besparing op energielasten. Een ander belangrijk punt is
de zorg. We willen zorg zonder
stopwatch in de hand. Er moet meer
tijd komen voor zorg.’
Aart Molenaar: ‘DZ zet zich in voor
meer rechten voor de inwoners van
Zaanstad. DZ wil een betere rechtspositie voor onze inwoners. We willen

de macht van de juridische afdeling
van de gemeente Zaanstad
terugdringen.’

prettig vertoeven is. Een stad waarin
de onderlinge verbondenheid de
mensen zekerheid biedt.’

Jeroen Olthof: ‘De PvdA zal zich
blijven inzetten voor behoud van het
sociale gezicht van Zaanstad. En zich
inspannen voor voldoende betaalbare
en goede woningen en voorzieningen
voor jong en oud. Zaanstad moet een
stad blijven waar mensen graag
wonen, werken en verblijven.’

Leny Vissers-Koopman: ‘De ZOG zet
zich in voor een veilige leef- en
woonomgeving, door jeugdoverlast
en criminaliteit aan te pakken. De
politie moet zichtbaar zijn op straat.
Verder willen we de ouderen in de
samenleving respectvol bedienen,
zowel met aanvullend vervoer als de
noodzakelijke zorg. Ook wil de ZOG
het huidige betaald parkeerbeleid
evalueren en bijstellen in de juiste
proporties. En in woonwijken waar
parkeerkrapte is, samen met
bewoners naar oplossingen zoeken.

Ruud Pauw: ‘Rosa zet zich in voor het
behoud van de koopkracht van de
minima. Daarnaast vinden we goede
zorg en begeleiding van de mensen
van BaanStede erg belangrijk. Ook
willen we privatisering van de
buurthuizen tegengaan.’
Dennis Straat: ‘De VVD Zaanstad zet
zich in voor meer werk, een kleine
overheid met minder regels en € 50,lagere belastingen. Voor een betere
bereikbaarheid en het doortrekken
van de A8 naar de A9. Voor ondernemerschap waar we trots op zijn.
Voor een Zaanstad met identiteit, een
voorhoedestad waar niemand
omheen kan. We willen investeren in
sport, infrastructuur, onderwijs en
veiligheid.’
Addy Verschuren: ‘Het CDA gaat
voor een Zaanstad waar de inwoners
wat voor elkaar over hebben en
verantwoordelijkheid voor elkaar
willen nemen. Een stad waarin het

Rita Visscher-Noordzij: ‘De
ChristenUnie zet zich in voor inwoners, de ondernemers, sociaal

beleid, wijken, ondersteuning van
mantelzorg en juiste geldverdeling in
de Zaanstreek. Ik wil dat er oog blijft
voor allen die NIET mee kunnen doen
in de samenleving. Dat is de eerste
taak van de overheid.’
Patrick Zoomermeijer: ‘De SP
blijft bouwen aan het verzet tegen
afbraakbeleid uit Den Haag en
Brussel. Als we in het college komen,
gaan we de confrontatie aan met
Rutte. Voor de mensen van
BaanStede, voor betaalbare huurwoningen in plaats van onbetaalbare
koopwoningen, voor steun aan
buurthuizen, voor cultuur in de wijk
voor iedereen, voor goede zorg, voor
echt werk en geen gedwongen
vrijwilligerswerk.’
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