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Rooswijk & Westerkoog
Infomiddag 55+
druk bezocht
Welke vormen van hulp zijn er voor
de ouderen in de wijk? Dit was het
onderwerp van de informatiemiddag voor 55-plussers die op 15 oktober in De Vuister werd gehouden.
Zo’n honderd wijkbewoners waren
naar het buurtcentrum gekomen.

Vormgeefster Caroline de Roy helpt de kinderen op weg (foto: Mike Bink)

Groep 7 van Golfbreker
werkt aan ‘glossy’ over Koog
Leren om het zelf te doen in talentenklas
Een van de talentenklassen van groep 7 van De Golfbreker is in de journalistiek gedoken. Net als de klas van vorig jaar maken de leerlingen een echt
tijdschrift, over hun wijk Westerkoog. Voor de zomervakantie moet de glossy
klaar zijn. De school werkt al vier jaar met talentenklassen. Het programma is
gebaseerd op ondernemend leren, waarbij de kinderen worden aangemoedigd
zelf dingen te regelen.
Ron Drukker, adjunct-directeur van de
Golfbreker: ‘Groep 7 en 8 organiseren
bijvoorbeeld de sportdag voor de
kleuters. Ze maken zelf de indeling van
de dag en bedenken bijvoorbeeld de
spelletjes. Wij hebben er eigenlijk geen
omkijken meer naar.’
Talent ontwikkelen
In de wekelijkse talentenklassen
werken de kinderen uit groep 7 en 8
aan een talent dat ze willen ontwikkelen. Er zijn drie vaste onderwerpen: taal, techniek en muziek. Na
een heuse sollicitatie, waarin de
leerlingen moeten uitleggen waarom

ze juist voor dit onderwerp kiezen,
gaan de lessen van start.
Thema’s
Er staat steeds een onderwerp
centraal. Bij techniek leer je
bijvoorbeeld zelf een radio te bouwen,
en bij muziek ga je samen een musical
maken. De talentenklas taal gaat net
als die van vorig jaar aan de slag met
de journalistiek. Ze gaan een glossy
maken, een kleurig magazine over hun
eigen omgeving. De lessen worden
gegeven door vormgeefster Caroline
de Roy: ‘De inhoud is de basis voor de
vorm. Voor je een tijdschrift kunt

Nieuwe parkeervisie van kracht
De regels voor betaald parkeren in Zaanstad zijn veranderd. Het nieuwe
beleid is duidelijker, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk.
Op www.zaanstad.nl/parkeren kunt u alles lezen over de tariefgebieden en de
verschillende maatregelen. Ook vindt u hier overzichtskaartjes en een
instructiefilm over de werking van de nieuwe parkeermeters.

maken, moet je wel weten wat er in
komt. Dus moeten de kinderen weten
wat een interview is en wat een
reportage.’
Interviewen
De kinderen van groep 7 zijn nu bezig
met interviews. Faye weet al wie ze
gaat interviewen: haar broertje, want
die heeft astma en daar valt heel wat
over te vertellen. Marley weet het ook
al: haar neef, want die heeft
meegedaan aan ‘So you think you can
dance’. De kinderen hebben
vragenlijstjes gemaakt en die worden
tijdens de les besproken. ‘Het is
belangrijk dat ze leren buiten hun
eigen cirkeltje te denken en zich te
verplaatsen in de vragen die anderen
hebben’, licht Caroline de Roy toe.
Adverteerders gezocht
Vorig jaar hebben verschillende
bedrijven uit Koog reclame gemaakt in
de glossy van De Golfbreker. Ook dit
jaar worden adverteerders gezocht: ze
kunnen zich aanmelden via
glossytalenten@gmail.com. ‘Het is
voor de kinderen fantastisch om een
tastbaar resultaat van hun inspanning
te hebben’, zegt De Roy. ‘Maar ze
willen ook een grote opbrengst, want
dan kan er geld naar een goed doel.
Vorig jaar was dat Kika; dit jaar vinden
we vast weer zo’n goede bestemming.’

De informatiemiddag was een
initiatief van Joke de Lange, voorzitter
van de bewonersvereniging van de
55+-flats in Westerkoog. Zij had
verschillende mensen uit de buurt
bereid gevonden om iets over hun
eigen ervaringen met de hulpverlening
te vertellen. En dat is weer eens wat
anders dan een verhaal van de
instanties zelf.
Buurthulpcentrale
Het werk van de buurthulpcentrale
kwam ter sprake. De vrijwilligers
helpen bij allerlei klusjes: belastingaangifte, de aanleg van een draadloos
netwerk, hulp in de tuin. Ook kwam
aan bod dat je in buurtcentrum De

Vuister met anderen in contact kunt
komen, bijvoorbeeld tijdens de
gezellige maaltijden in de ‘buurtbistro’.
Even voorstellen
De medewerkers van een tiental
instanties stelden zich voor: van de
Welsaen ouderenconsultent tot de
Evean wijkverpleegkundige en van de
Bewonerscommissies Westerkoog tot
het Wmo-loket van de gemeente.
De middag werd afgesloten met een
informatiemarkt waar iedereen
persoonlijk vragen kon stellen aan
de hulpverleners.
Vaker doen
Dankzij de grote opkomst en de hulp
van leerlingen van VMBO Compaen,
die zorgden voor koffie en koek, was
de middag een groot succes.
Afgesproken is om regelmatig kleinere
voorlichtingsmiddagen voor 55-plussers
te organiseren. Meer informatie in
het buurtcentrum of op:
www.devuister.com.

BESTE BEWONER,
Het valt in deze tijden niet mee het
huishoudboekje op orde te houden.
Dat geldt voor u, maar ook voor de
gemeente. Het Rijk geeft ons steeds
meer taken, maar niet genoeg geld
om deze uit te voeren. Daarnaast
worden ook de gemeentelijke
opbrengsten minder. En zo zijn er nog
meer redenen om de komende jaren
de broekriem aan te halen.

van die kracht. Met uw betrokkenheid
bij ontwikkelingen in de wijk, door het
ontwikkelen van initiatieven en door
met ons mee te denken over de
manier waarop zaken kunnen worden
verbeterd. Wij gaan graag op deze
ingeslagen weg verder, samen met u.

De bezuinigingen lopen op tot ruim
veertig miljoen euro in 2016: dat is
een tiende deel van ons huidige totale
budget. In de begroting 2013-2016
hebben we daarom heldere keuzes
moeten maken. Om de basis op orde
te houden blijft Zaanstad onder meer
investeren in scholen, sportaccommodaties en de openbare ruimte. De
gemeente zelf gaat met minder
mensen werken.
Bij veel nieuwe ontwikkelingen
vertrouwen we op de kracht van de
Zaanse gemeenschap. In Rooswijk en
Westerkoog geeft u al regelmatig blijk

Leny Vissers-Koopman,
Wijkwethouder Rooswijk
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Verkeersstromen Westerkoog
en Westerwatering onderzocht
Verkeer blijft binnen de norm na openstelling busbrug

Bannehofterrein even
een lege vlakte
Het Bannehof is niet meer. Het
puin wordt afgevoerd en er is al
bijna niets meer dat nog aan het
oude gemeentehuis herinnert. De
vergunningsprocedure voor de
tijdelijke herinrichting loopt.
Het terrein zal er de komende
maanden als een vlakte bij liggen.
De aannemer heeft de grond
geëgaliseerd en een zandlaag
aangebracht.

De busbrug tussen Westerkoog en Westerwatering is in 2010 opengesteld voor autoverkeer (foto: gemeente Zaanstad)

De gemeente heeft een uitgebreid onderzoek laten verrichten naar de
verkeersstromen in Westerkoog en Westerwatering. Aanleiding hiervoor is de
openstelling van de busbrug tussen beide wijken. Uit het onderzoek blijkt dat
het autoverkeer binnen de voorspellingen en beleidskaders blijft.
De volledige resultaten van het
onderzoek worden tijdens het
wijkoverleg in januari gepresenteerd en
toegelicht. Het onderzoeksrapport zelf
is daarna te downloaden op de website
van de gemeente.
Wennen aan verkeersbeeld
De busbrug is in juni 2010 opengesteld,
maar het onderzoek heeft pas onlangs
plaatsgevonden. ‘We hebben tot 2012
gewacht omdat de automobilisten
eerst aan de nieuwe situatie moeten
wennen’, legt gemeentelijk beleidsmedewerker- en verkeersonderzoeker
Robert van der Leije uit. ‘De weggebruikers moeten de nieuwe
ontsluiting ontdekken. Bovendien

waren in 2011 in de omgeving
wegwerkzaamheden die het
verkeersbeeld konden verstoren. We
hebben daarom gewacht tot de
situatie ook op dat punt voldoende
genormaliseerd was.’
Binnen de kaders
Verkeerskundig bureau DUFEC heeft
het onderzoek gedaan en de gemeente
heeft dat uitgebreid geanalyseerd.
Op basis daarvan ontstond een
nauwkeurig beeld van de totale
hoeveelheid sluipverkeer op werkdagen, de overige verkeersstromen en
de verdeling hiervan over de rondweg
van Westerkoog. Ook is gekeken naar
de snelheid van het verkeer op de rond-

weg. Belangrijke conclusie is dat
het weggebruik binnen de verwachtingen en beleidskaders blijft. De
beleidskaders staan in het Zaans
Verkeers- en Vervoersplan (ZVVP).
Het ZVVP geeft voor een bepaald
type wegen aan hoeveel verkeer
daar overheen mag rijden en bevat
ook normen voor sluipverkeer of
doorgaand verkeer.
Vinger aan de pols
Een dergelijk groot verkeersonderzoek
is niet verplicht, benadrukt Van der
Leije. ‘We willen echter de vinger aan
de pols houden, zodat we tijdig
maatregelen kunnen nemen als er
ongewenste verkeerssituaties
ontstaan. We blijven het verkeersbeeld
monitoren. Verwerking daarvan kost
altijd enige tijd, maar uiteindelijk zullen
ook de resultaten daarvan te
raadplegen zijn op internet.’

In drieën
Nu kan worden begonnen met de
tijdelijke inrichting, die gebaseerd is
op ideeën van bewoners. Er komt een
fietspad van de Oud Heinstraat
rechtstreeks naar het winkelcentrum. En het terrein wordt opgedeeld
in drie delen: een deel voor de
kinderen, een deel voor de jongeren
en een deel voor de ouderen. De
procedure voor de noodzakelijke
vergunningen loopt. Waarschijnlijk
start de aanleg begin volgend jaar.

Niet meetbaar
Inmiddels zijn de uitkomsten van het
grondonderzoek bekend. Als er al
asbest in de grond zit, dan is dat zo
weinig dat het niet gemeten kan
worden. Asbest is niet meetbaar als
er minder in de bodem zit dan
1 milligram per kilogram grond. Er is
pas sprake van verontreiniging bij
100 milligram of meer per kilogram
grond. Wel is op één plek zink aangetroffen. Deze verontreiniging zit op
1 meter diepte, daar waar zich eerst
de fundering van het gemeentehuis
bevond. Daarop komt nog een
speciale laag om verstuiving tegen
te gaan.
Definitief
Over de definitieve invulling van
het Bannehofterrein is nog geen
beslissing gevallen. Zodra daar meer
over bekend is, wordt u daarvan op
de hoogte gebracht.

Speelplek Maurice
Ravèlstraat opgeknapt

Buurtgenoten helpen met onderhoud
Het initiatief van een bewoonster, goed overleg tussen de buren, een
bijdrage van de gemeente: dat waren de ingrediënten die nodig waren om
de speelplek aan het begin van de Maurice Ravèlstraat eens goed op te
knappen. Het duurde even, maar de speelplek is klaar en er wordt volop
gebruik van gemaakt.

Een prachtig beeld op een prachtige plek
Appels der Hesperiden terug in Rooswijk
Het beeldhouwwerk ‘De Appels der Hesperiden’ is terug in Rooswijk.
Voorheen stond het op het plein van het Bannehof: toen het voormalige
gemeentehuis werd gesloopt, ging het beeld naar de opslag. Nu heeft het een
nieuwe plek, op de rotonde tussen de Fortuinweg en de John Lennonstraat.
Wijkwethouder Leny VissersKoopman onthulde het beeld op
maandag 26 november, samen met
de zoon van de inmiddels overleden
kunstenaar Nic Jonk. De reacties van
buurtbewoners op de terugkeer van
het beeld waren positief. Een
bewoner van de Componist: ‘Mijn

uitzicht is er enorm op vooruitgaan.
Het beeld doet wat met de omgeving.’
Gouden appels
Leny Vissers-Koopman vertelde de
buurtbewoners meer over het beeld:
‘We betreden dan het terrein van de
Griekse mythologie. De Hesperiden

Wethouder Vissers-Koopman en Zeger Jonk, zoon van de ontwerper
(foto: Mike Bink)

waren nimfen die een boom met
gouden appels bewaakten, appels die
je onsterfelijk maakten als je ervan
at. Hercules had als taak om drie
appels te stelen. Het was een van de
twaalf werken die hij moest
verrichten. Aan het beeld kun je goed
zien dat de nimf er alles aan doet de
appels te beschermen. Verder is het
een spel van bolle en ronde vormen.
Van een kant lijkt het wel helemaal
abstract. Daarom is het ook zo mooi
dat het beeld op de rotonde staat. Je
kunt het nu van alle kanten bekijken.’
Beeldentuin
De schepper van het beeld is Nic Jonk
(1929-1994). Hij is een van de drie
grootste Nederlandse beeldhouwers
van na de Tweede Wereldoorlog. Er
staan zo’n 200 werken van hem in
Nederland en nog vele andere in het
buitenland, tot in de Verenigde
Staten. Jonk is vooral bekend om
zijn weelderige beelden van vrouwen,
dieren en mythologische voorstellingen. In Grootschermer is een
beeldentuin ingericht met werken
van hem.

Foto: gemeente Zaanstad

De speelplek kon wel een opknapbeurt
gebruiken. Buurtbewoonster Cindy
Snelting wilde er wel iets aan doen,
want haar zesjarige dochtertje speelt
er graag. Ze diende een aanvraag in
voor een bijdrage van de gemeente en
ging in gesprek met de buurtgenoten.
‘Dat is erg belangrijk’, zegt Cindy. ‘Je
moet op één lijn komen. Het idee
om een schommel te plaatsen viel
bijvoorbeeld af omdat die ook
gemakkelijk als voetbaldoel kan
worden gebruikt.’
Elke dag
Na uitvoerig overleg in de buurt
werd samen met de gemeente een
plan gemaakt. In september ging de
gemeente het uitvoeren. De

vernieuwde speelplek is uitgebreid met
een ‘fietsdraaimolen’ met kunstgras als
ondergrond, een dubbel duikelrek,
knikkerpotjes en een hinkelbaan. De
speelplek werd direct in gebruik
genomen. Cindy: ‘Mijn dochter en haar
vriendinnetjes zijn er blij mee. Na
schooltijd wordt er elke dag gespeeld.
Zelfs de kinderen van verderop komen
hier naar toe.’
Voorjaar
De buurt heeft onderling al afgesproken
om zelf een steentje bij te dragen aan
het onderhoud. Cindy: ‘In het voorjaar
willen we de hele boel met z’n allen
schoonmaken en de betonnen rand een
vrolijk kleurtje geven.’
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Jan Vredenburg alias Mr. Fix It
‘Ik zet me gewoon in voor een nette omgeving’
Op het stadhuis kennen ze hem: Jan Vredenburg. Als er ergens in
Westerkoog een paaltje is omgereden, een stoeptegel scheef ligt of een
verkeersbord is verdwenen, dan krijgen ze een bericht van Jan. Hij zet zich
er persoonlijk voor in van Westerkoog de allernetste buurt van Zaanstad
te maken. En dat lukt hem aardig.
Jan werd geboren in Westzaan en
woonde lang in Zaandijk. Na een
korte ‘emigratie’ naar Friesland zijn
Jan en zijn vrouw alweer jaren ‘lekker
dichtbij zoons en kleinkinderen.’ Jan
had verschillende winkels, werkte in
de autobranche en reed jarenlang
op de taxi. Hij is inmiddels de 60
gepasseerd en houdt zich bezig met
heel andere zaken.
Geen wijkoverleg
Jan: ‘Ze zien mij in de buurt vaak aan
voor het wijkoverleg, maar er is
helemaal geen wijkoverleg in
Westerkoog. Ik zet me gewoon in
voor een nette omgeving en als er iets
aan schort, dan zorg ik ervoor dat ze
dat bij de gemeente te horen krijgen’.
Gewapend met zijn camera fietst hij
door de wijk en legt hij elke ongerechtigheid vast op de gevoelige plaat. De
foto gaat met een begeleidende tekst
naar de gemeente.
Werkt goed
‘Soms moet je wel geduld hebben,
maar de dingen die ik onder hun
aandacht breng worden aangepakt’,
meldt Jan, die al heel wat voor elkaar
gekregen heeft in de buurt. Zo zijn de
straatnaambordjes langs de gehele

rondweg zijn idee. ‘Sommige straatjes
in Westerkoog zijn heel lastig te
vinden. Ik bedacht me dat een ambulance moeite kan hebben om een
adres te vinden, dat kan levens kosten.’ Dankzij hem zijn er de afgelopen
jaren al tientallen (verkeers)borden en
paaltjes ge- en herplaatst. Het
doortrekken van de stoep van het
benzinestation naar het Westerwindpad is een van zijn andere successen.
Georganiseerd
Jan is niet iemand die zomaar niks kan
doen. Als hij niet bezig is om mee te
denken over de beste plaatsen om
bankjes en de bakken voor hondenpoep te plaatsen, werkt hij bijvoorbeeld aan zijn websites. Op
westerkoog.eu is enorm veel
informatie over de buurt te vinden.
Bovendien onderhoudt hij een
nieuwsrubriek op de site: ‘Als ergens
een brandje is of als een winkelier in
de prijzen is gevallen, dan fiets ik er
naartoe, maak een foto en zet die met
een tekstje op de website.’
Zaanse Kunstwerken
Op zijn website zaansekunstwerken.
nl plaatst Jan foto’s van alle
kunstwerken die hij in de Zaanstreek

Foto: gemeente Zaanstad

tegenkomt en geeft er de nodige
informatie bij. Als hij die niet heeft,
vraagt hij de bezoekers van de site
hem te helpen. ‘Hartstikke leuk, die
reacties. Je merkt dat de mensen het
een mooie site vinden. Hij trekt soms

Educatief centrum bij Kinderboerderij
Maatschappelijke stages en leren over de natuur
‘Ik wil iets doen voor mijn omgeving’, zegt Wim Silleman, die de daad
bij het woord voegt door zich in te zetten voor de Natuurwerkgroep
Fortuinveld en de kinderboerderij Rooswijk-Zaandijk KiBo. Om de jeugd
wat meer te leren over de natuur, begint Wim een educatief centrum bij de
Kinderboerderij.
Wim is erg te spreken over John Mooij,
de nieuwe beheerder van KiBo. ‘Hij
pakt het goed aan. Dankzij een bijdrage
van de gemeente zijn we bezig met de
bouw van een nieuwe geitenstal. Die
nieuwbouw bracht me op het idee de
oude stal om te vormen tot een
educatief centrum. Kinderen denken
dat de melk uit de fabriek komt en de
eieren van Albert Heijn. Ze komen zo
weinig in contact met de natuur.’

Specialist
Wim ziet graag dat scholieren uit het
basisonderwijs en voortgezet
onderwijs naar KiBo komen. Hij
nodigt mensen uit zijn netwerk uit
om iets te komen vertellen. ‘Mensen
die veel over een bepaald onderwerp
weten. Het kan gaan over planten of
dieren, maar bijvoorbeeld ook over
hoe een boerenbedrijf werkt. Met
behulp van een beamer kan de

spreker zijn verhaal met beeld en
geluid ondersteunen.’ Het educatief
centrum gaat volgend voorjaar van
start.
Fortuinveld
De kinderboerderij heeft goede
banden met de Natuurwerkgroep
Fortuinveld. Het Fortuinveld is het
laagveenmoeras ten westen van
Rooswijk. Dit unieke natuurgebied
wordt onderhouden door vrijwilligers,
maar ook door scholieren die er een
maatschappelijke stage doen. Sinds
september waren dat leerlingen van
praktijkschool De Brug.
Nuttig
‘Het zijn kinderen met leerproblemen.
Juist voor hun is buiten in de natuur
werken een heel goede manier om te
merken dat ze nuttig bezig kunnen
zijn’, vindt Wim. ‘Ze leren praktische
dingen als het omgaan met een hark
of een riek, maar ook snoeien en
bijvoorbeeld het maken van
beschoeiingen van wilgentenen.’
Een deel van de stagiairs gaat naar de
KiBo om daar de nodige klusjes op te
knappen. ‘Dat werk is erg populair,
we moeten goed bijhouden wie er aan
de beurt is!’

Foto: gemeente Zaanstad

honderden bezoekers op een dag. Ik
ben er best trots op’, lacht Jan.
Mr. Fix It
Wie denk dat Jans dagen daarmee wel
gevuld zijn, heeft het mis. Wekelijks

organiseert hij het klaverjassen in
De Vuister en regelmatig presenteert
hij zijn muzikale bingo in buurt-,
bejaarden- en verzorgingshuizen.’
Jan Vredenburg is de Mr. Fix It van
Westerkoog.

Geen leefbaarheidbudget meer in 2013
Per 1 januari 2013 schaft de gemeente Zaanstad de leefbaarheidbudgetten voor bewonersinitiatieven af. Dit besluit komt voort uit de begroting
voor 2013-2016, die op 8 november door de gemeenteraad is vastgesteld.
Ondanks het wegvallen van deze gelden, blijft de gemeente bewonersinitiatieven ondersteunen.
Wilt u iets organiseren in of voor uw
wijk, dan kunt u dit dus niet meer
financieren uit deze budgetten. Wel
kunt u op andere gebieden ondersteuning vragen.
Netwerk
De gemeente hoopt en verwacht dat
bewonersinitiatieven blijven bestaan
en ontstaan.
In alle Zaanse wijken wonen actieve
en betrokken bewoners, die goede en
waardevolle activiteiten organiseren.
De gemeente blijft deze acties
ondersteunen door mensen daar
waar nodig en mogelijk te helpen bij
het realiseren van hun initiatieven.
De wijkmanager denkt desgewenst
mee over plannen en alternatieve
manieren van financiering, brengt
mensen met elkaar in contact en kan
eventueel zijn of haar netwerk
aanspreken.

Tips
Begin volgend jaar vindt u op de
wijkportal www.zaanstad.nl/
westerkoog of www.zaanstad.nl/
rooswijk concrete tips en ideeën voor
het organiseren van bewonersinitiatieven. Meer informatie over
de begroting vindt u op
www.zaanstad.nl/begroting.
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Even voorstellen:

Nieuwe wijkwethouder Westerkoog
Erik Struijlaart is sinds september wethouder Economische zaken, Werk,
inkomen en integratie, en Organisatieontwikkeling en personeel. Ook is
hij wijkwethouder van Pelders- / Hoornseveld, Kogerveldwijk en
Westerkoog. Struijlaart zit pas drie maanden bij Zaanstad, waar hij
Barbara Visser als wethouder is opgevolgd, maar hij heeft al veel plannen.
Zijn belangrijkste speerpunt: iedereen
die kan werken, aan het werk krijgen.
Ook mensen met een achterstand
moeten die kans krijgen. Dat dit geen
gemakkelijke opgave is, beseft Erik
heel goed. ‘Daarom is maatwerk
vereist, zodat ook mensen met een
fysieke beperking mee kunnen doen in
de maatschappij.’
Op eigen kracht
Bij deze doelstelling past ook goed de
pilot met twee sociale wijkteams.
Inwoners van de pilotwijken kunnen
vanaf januari bij het sociale wijkteam

terecht met al hun hulpvragen. Of het
nu gaat om een zorgvraag of een
vraag over welzijn, activiteiten, werk,
schulden, vervoer of echtscheiding.
Het wijkteam neemt niet meteen het
probleem uit handen, maar ondersteunt cliënten bij het zelf oplossen
daarvan. Mogelijk samen met de
mensen om hen heen. Als een cliënt
daarnaast ondersteuning nodig heeft
van een professional, kan het team
snel handelen of de benodigde hulp
coördineren. Het wijkteam gaat ook
mensen activeren naar (vrijwilligers)
werk. Struijlaart: ‘Met de sociale

wijkteams kunnen we de mogelijkheden binnen de wijk achterhalen en
daarop inspelen.’
Onderwijs en arbeidsvraag
De kersverse wethouder geeft aan dat
hij zich de komende anderhalf jaar
sterk gaat inzetten voor het technisch
onderwijs in Zaanstad. ‘Jongeren
kiezen vaak voor een moderne
opleiding zoals media- en entertainmentmanagement, maar daar is
weinig werk in te vinden. Terwijl hier
in Zaanstad veel behoefte is aan
technici en er hier tegelijkertijd ook
goede technische opleidingen zijn.’
Het is dus belangrijk dat jongeren
bewuster kiezen voor een opleiding
die hun kans op een baan versterkt.
De gemeente neemt een faciliterende
rol op zich om vraag en aanbod beter
op elkaar af te stemmen. ‘We moeten
de werkgevers en het onderwijs bij
elkaar brengen’, aldus Erik Struijlaart.
Bewonersinitiatieven
Erik Struijlaart is wijkwethouder van
drie wijken in Zaanstad. Hij heeft al
gemerkt dat elke wijk een eigen identiteit heeft en dat is prima. Wel wil hij
meer samenhang binnen de wijk
brengen. ‘Vroeger droegen inwoners
de problemen aan, en moest de
gemeente ze oplossen. Ik wil graag
dat inwoners zelf met ideeën en
oplossingen komen. Dit vergroot ook
het draagvlak in de wijk.’ Over de
initiatieven in ‘zijn’ wijken is hij erg
enthousiast: ‘Mijn wijken zijn echt
super leuk!’

VAN DE WIJKAGENT
De politie is weer begonnen met het
Donkere Dagen Offensief, bedoeld
om de stijging van criminaliteit
tijdens de donkere maanden tegen
te gaan. Tijdens deze periode zet de
politie verschillende acties uit. Zo
zijn we, onder andere in Westerkoog
en Rooswijk, bezig met het project
‘Regio op slot’. Dit is een actie
waarbij regelmatig op verschillende
locaties, bij in- en uitvalswegen,
controles worden gehouden. Door
de inzet van ANPR (kentekenherkenning) worden ‘goede’ automobilisten
ontzien en kunnen bekenden van de
politie er eerder worden uitgepikt
door politiemotorrijders. In dit
project, dat inmiddels al heel mooie
resultaten heeft opgeleverd, wordt
samengewerkt met de Douane en de
Belastingdienst.
Daarnaast wil ik u graag informeren
over het alarmnummer 112. Iedereen
weet dat het alarmnummer gebeld
mag worden bij levensbedreigende
situaties. Maar weet u ook dat u dit
nummer mag bellen als u een
verdachte situatie waarneemt of

getuige bent van een misdrijf op
heterdaad?
Vaak herkent u het gelijk; dat
onderbuikgevoel. Als geen ander
weet u hoe uw wijk in elkaar zit en
welke personen er wel en niet thuis
horen. Vooral hondenbezitters lopen
vaak buiten op straat en zien veel.
Ziet u bijvoorbeeld onbekende
personen die zich lang ophouden in
uw wijk, heen en weer door de straat
lopen of rijden, bij huizen naar
binnen kijken of zich ophouden op
donkere plekken als de brandgang?
Dan kunt u 112 bellen! De politie
komt liever tien keer te vaak dan een
keer te laat!
Hoe meer informatie wij van
getuigen krijgen, des te groter de
kans dat wij de inbrekers of andere
boeven kunnen oppakken. Steeds
meer getuigen maken met hun
mobieltje een foto of filmpje van de
situatie, en daar hebben wij heel veel
aan. Samen staan we sterk en
kunnen we voor een veiligere
omgeving zorgen.

Erik Struijlaart (tweede van links) op werkbezoek bij Tetrix (foto: Ton Lentz)

Uw wijkagent, Mark Krom

Ouderen krijgen cursus internetten
Online redden ze zich beter
Wie de weg weet op internet, kan een boel zaken zelf regelen en komt in
contact met nieuwe werelden. En wie online kan communiceren, hoeft
niet per se de deur uit om contact te leggen met familie, vrienden of kennissen. Stichting Welsaen, Evean en SMD zijn daarom een cursus gestart
waarmee ze ouderen leren internetten, e-mailen en beeldbellen (skypen).
In vijf individuele lessen krijgen de
cursisten uitleg over internet en het
online onderhouden van contact.
Vooraf bepaalt de cursist samen met

de docent waaraan hij of zij wil
werken. Deelnemers kunnen op ieder
gewenst moment starten met een
persoonlijke cursus.

De cursussen worden gegeven in de
internetcafés van wijksteunpunt
Parkzicht in Koog aan de Zaan, tel.
(075) 6226 660, en wijksteunpunt
Lambert Melisz in Westzaan, tel.
(075) 6407 449. In het internetcafé
zijn voldoende computers beschikbaar, maar een eigen laptop meenemen is uiteraard ook prima. De
kosten bedragen € 2,- per les.

Nieuwe locatie voor
Kerstmarkt Rooswijk
De Kerstmarkt in Rooswijk heeft
een nieuwe locatie. Dit jaar staan
de kraampjes niet meer in een tent,
maar in het Guishuis. Iedereen is
daar op zaterdag 15 december
tussen 11.00 en 16.00 uur van harte
welkom.
De Stichting Buurtevenementen heeft
weer voor een gezellig kerstprogramma gezorgd. Er staat een tiental
standjes met uiteenlopende thema’s:

de kinderboerderij is er, je kunt mooie
kaarten kopen of cupcakes versieren
en nog veel meer.
Het Guishuis zorgt voor erwtensoep,
warme chocolademelk en glühwein.
De kerstman is ook van de partij en
een fantastisch koor uit Avenhorn
zorgt voor de juiste sfeer. Kom ook!
Het weer hoeft geen belemmering te
zijn, want in het Guishuis is het droog
en lekker warm.

COLOFON
Deze wijkkrant is een uitgave van de gemeente Zaanstad. Aan deze uitgave kunnen geen rechten
worden ontleend.

Foto: Stichting Welsaen
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