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Rooswijk & Westerkoog
Brand in schoolgebouw
verandert plannen
In de nacht van vrijdag 20 op zaterdag 21 april verwoestte een hevige
brand schoolgebouw De Branding in Peldersveld. Een ﬂinke tegenslag voor
Sjalom, want deze school voor speciaal basisonderwijs stond op het punt
om vanaf het Rooswijkplein hierheen te verhuizen. Gelukkig is er een
tijdelijk onderkomen gevonden in de Petraschool op de Jachtenlaan in
Hoornseveld.

Wethouder Corrie Noom onthulde een grote foto van de doelgroep van Centrum Jong (foto: Mike Bink)

Voor opvoedvragen naar Centrum Jong
Centrum in Guishuis moet vertrouwde plek worden
Eind vorig jaar opende wethouder
Corrie Noom (Jeugd) het nieuwe
Centrum Jong Guishuis aan de George
Gershwinstraat 207. Ouders en hun
kinderen (tot 23 jaar) kunnen er
terecht met vragen over gezondheid,
opvoeding en ontwikkeling. Christel
Lammers, coördinator van de
verschillende vestigingen van
Centrum Jong in Zaanstad, hoopt dat
ook de bewoners van de omliggende
wijken de weg naar deze nieuwe
laagdrempelige voorziening weten te
vinden.
De wethouder onthulde een grote foto
van de doelgroep van Centrum Jong:
baby, peuter, schoolkind, tiener en
jongere. De door fotograaf Mike Bink
gemaakte foto kan nu door iedereen
worden bewonderd in de hal.

Helpende hand
Centrum Jong kan de helpende hand
bieden als er vragen of problemen zijn,
vertelt Christel Lammers. ‘Dat kan
gaan om relatief kleine zaken, zoals:
“Mijn kleuter is een heel lastige eter,
hoe kan ik daar verbetering in
brengen?” Maar ook voor vragen over
alcohol- of drugsgebruik door
bijvoorbeeld tieners kan je bij ons
terecht.’
Sterker maken
Het nieuwe Centrum Jong Guishuis
heeft een ﬂink verzorgingsgebied, met
de wijken Rooswijk, Koog aan de Zaan,
Zaandijk, Westzaan en Westerkoog.
De bewoners kunnen er gebruikmaken
van de kennis van een groot zorgteam.
Christel: ‘Doordat we veel kennis in
huis hebben, voorkomen we

Blijf als wijkbewoner
op de hoogte!
Alle informatie op de wijkportal
Waar wordt aan de weg gewerkt in mijn wijk, welke buurtfeesten worden
georganiseerd, wanneer wordt mijn vuilnis opgehaald, wie is mijn
wijkmanager? Op deze en vele andere vragen vindt u de antwoorden via de
digitale wijkportal.
Ook publiceert de gemeente hier de laatste nieuwsberichten. Wilt u als
bewoner op de hoogte blijven van alles wat in uw wijk speelt, kijk dan
regelmatig op www.zaanstad.nl/rooswijk of www.zaanstad.nl/westerkoog

versnippering en eindeloze
doorverwijzingen. Onze professionals
kunnen op veel terreinen hulp bieden.
Van het consultatiebureau voor de
kleinsten tot het pedagogisch
spreekuur voor de oudere kinderen en
hun ouders. En van logopedie – hulp
bij taal- en spraakproblemen – tot
jeugdarts. We kiezen samen met de
ouders of verzorgers de beste aanpak.
Doel is altijd om ouders en kinderen
sterker te maken.’
De wijk in
Centrum Jong ontvangt niet alleen
cliënten; de medewerkers gaan ook
zelf de wijken in. Christel: ‘Onze
pedagogisch adviseur bezoekt scholen
en peuterspeelzalen. Door kennis te
delen weten zij en wij wat er speelt.
We overleggen ook regelmatig met
een heleboel andere maatschappelijke
instellingen die in de wijk actief zijn,
zoals Welsaen, SMD, straathoekwerk
en jeugdzorg. Dat maakt het werk
voor alle betrokkenen overzichtelijker.’
Vragen?
Wie een vraag heeft, kan contact met
Centrum Jong opnemen, via de
telefoon (075 711 9797 van 09.00 tot
13.00 uur) of via internet:
www.centrumjong.nl. Christel: ‘We
hopen dat Centrum Jong Guishuis een
vertrouwde plek in de buurt wordt,
waar je ook gewoon binnenloopt met
een vraag.’

Nu Sjalom toch kan verhuizen, wordt
na de zomer het oude gebouw aan het
Rooswijkplein in gebruik genomen
door de evangelische basisschool Het
Schatrijk. Sjalom en Schatrijk maken
beide deel uit van Agora, Stichting
voor Bijzonder Primair Onderwijs in de
Zaanstreek. Taco Keulen, voorzitter
van het college van bestuur van
Agora: ‘We willen zo dicht mogelijk bij
onze plannen blijven. Het Schatrijk zit
momenteel in een te kleine
noodlocatie en heeft een beter
gebouw nodig.’
Nieuwe school
De Petraschool wordt zo ingericht, dat
Sjalom er tijdelijk bij kan. Ondertussen
heeft de gemeente besloten een

nieuw schoolgebouw te bouwen op de
Rode Zee. De fundamenten van het
uitgebrande gebouw lijken nog intact
en kunnen dan voor de nieuwbouw
worden gebruikt. Daarom verwacht
Keulen dat de nieuwe school binnen
anderhalf jaar beschikbaar is.
Oplossing
In het nieuwe gebouw krijgen behalve
Sjalom ook de buitenschoolse opvang
Tinteltuin en de jeugd- en opvoedhulp
organisatie Spirit een plek. ‘De brand
heeft onze plannen verstoord’, zegt
Keulen. ‘Het is vervelend dat een deel
van Sjalom twee keer achter elkaar
moet verhuizen, maar dit is de beste
oplossing.’

BESTE BEWONER,
Wist u dat de gemeente Zaanstad
jaarlijks een kleine 60 miljoen euro
investeert in het onderhoud van de
stad? Dat geld wordt gebruikt om de
straten te vegen, straatmeubilair en
-verlichting te plaatsen, beschoeiingen langs het water aan te brengen,
wegen te asfalteren, het groen te
onderhouden en nieuwe speelplaatsen aan te leggen. Ook in uw wijk
gebeurt veel, zoals u vast heeft
gezien. In deze wijkkrant leest u meer
over een aantal recente projecten.
Dit jaar trekt de gemeente nog eens 4
miljoen euro extra uit om
onderhoudsachterstanden weg te
werken. In een aantal wijken, van
Krommenie tot aan Zaandam en van
Poelenburg tot aan ’t Kalf, wordt
momenteel een megaklus uitgevoerd.
Complete straten liggen open voor
nieuwe riolering en worden daarna
opnieuw bestraat en ingericht.
Andere wijken zijn later aan de beurt.
Want recessie of niet, we vinden het
belangrijk dat u prettig kunt wonen in
uw wijk.
De gemeente doet wat in haar
vermogen ligt, maar ook u hebt een
belangrijke rol! U als bewoner weet

wat goed is voor de wijk, waar
behoefte aan is. Het zijn vaak de
kleine dingen die de leefbaarheid
verbeteren. U levert vast al een
bijdrage: bijvoorbeeld door
buurtgenoten te helpen, door de
straat te vegen, door uw grof vuil niet
zonder afspraak op straat te zetten,
door vrijwilligerswerk te doen bij
sportclub of buurthuis. De komende
jaren zal uw inbreng nog belangrijker
worden. Ik roep u dan ook graag op
om mee te blijven denken en te
helpen, ieder op zijn eigen manier. Zo
delen we de zorg en verantwoordelijkheid voor onze woonomgeving.

Jeroen Olthof,
wijkwethouder Rooswijk
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Sloop Bannehof
in volle gang
Overlast wordt tot minimum beperkt
De sloop van het Bannehof is, na
een vertraagde start, in volle gang
en zal in de zomer zijn voltooid.
Geluidsoverlast is helaas
onontkoombaar, maar aannemer
Bentvelzen & Jacobs probeert die
tot een minimum te beperken.
Na de sloop van het gebouw wordt
onderzocht of de grond vervuild is en
schoongemaakt moet worden
(gesaneerd). Na eventuele sanering
wordt het terrein tijdelijk heringericht.
Begin volgend jaar start de nieuwbouw,
die stapje voor stapje wordt uitgevoerd.
Saenredam College
Leraren en scholieren van het
naastgelegen Saenredam College
waren bezorgd over de sloop. Vooral
tijdens de eindexamens zouden
leerlingen last kunnen hebben van het
lawaai van zwaar materieel en
neerstortend puin. Daar hoeft niemand

bang voor te zijn: het echte zware werk
begint pas na de examens. Tijdens de
examens is de aannemer nog bezig in
het gebouw en dat werk geeft weinig
overlast.
Evean
Ook verpleeghuis Evean Guisveld ligt
vlak bij het Bannehof. Veel bewoners
zijn niet meer erg mobiel en kunnen
daardoor moeilijk aan het lawaai
ontkomen. Om de onvermijdelijke
overlast een beetje te verlichten, zal
de aannemer alles zo goed mogelijk
met Evean afstemmen. Hij zal melden
wanneer er veel overlast te
verwachten is.
Herinrichting
Op 7 mei was er een bijeenkomst voor
bewoners van Rooswijk. Ze konden
toen hun mening geven over een
eerste schets van de plannen voor de
tijdelijke inrichting van het

De aannemer aan het werk op het binnenterrein van het Bannhof (foto: Mike Bink)

Bannehofterrein. In die schets waren
al verschillende voorstellen van de
bewoners verwerkt, zoals een
natuurlijk speelterrein voor kinderen,
een jeu-de-boulesbaan, een
bloemenveld voor ouderen, een
trapveldje/ijsbaantje en een

Eerste oplaadpaal in woonwijk
op Glazenmakersveld

ﬁtnessplek voor jongeren. De
gemeente gaat nu de uitkomsten van
de avond bespreken.
Doorgaande route
De doorgaande route via het
Bannehofterrein naar de winkels in de

wijk wordt direct na de sloop (en
eventuele sanering) hersteld. Ook in de
deﬁnitieve plannen blijft de
doorgaande route van oud-Rooswijk
naar de winkels bestaan.

Kleischelpen voor wandelpad
rond Westerkoog

Westerkoog heeft de primeur!
Het vier kilometer lange wandelpad op de dijk rond Westerkoog is zo goed als
klaar. Nadat de dijk verhoogd is, heeft de gemeente een nieuw schelpenpad
laten aanleggen. Daarnaast zijn de bermen aangevuld met nieuwe grond en
beplanting. Sommige delen zijn bewust ecologisch ingericht. Zo komen er
besrijke struiken, waar vogels naar hartenlust van kunnen snoepen. Ook de
beschoeiing is vervangen. Het wandelpad kan nu weer jaren vooruit.

Op het Glazenmakersveld staat
binnenkort de eerste openbare
oplaadpaal voor elektrische auto’s
in een woonwijk. Er staan in heel
Zaanstad al openbare oplaadpalen
op handige punten, zoals bij
stations en winkelcentra.

In februari zijn de werkzaamheden
gestart. Ze hebben even stilgelegen
omdat voor het schelpenpad geen
zouthoudende zeeschelpen maar
‘zoete’ kleischelpen moeten worden
gebruikt. Die zijn een stuk zeldzamer.
Als er veel vraag is naar dit product,
laat de levering wat langer op zich
wachten.

Niemand kijkt meer op van een
elektrische auto. Het worden er
steeds meer. De gemeente Zaanstad
heeft in het eigen wagenpark al
zestien elektrische auto’s. In de
parkeergarage Hermitage zijn hiervoor
twaalf oplaadpalen.

De kleischelpen zijn vers en daardoor
vochtig. Ze geven de eerste tijd nog
wat af op straat. Ook is het niet
mogelijk het schelpenpad meteen
super strak te krijgen. Zodra de
schelpen goed uitgedroogd zijn, gaat
de aannemer ze nog een keer
nabewerken. Dan krijgt het
schelpenpad een mooi, strak aanzien.

De gemeente heeft in haar wagenpark al 16 elektrische auto’s (foto: Mike Bink)

Populair
Niet alleen overheidsinstellingen zoals
de gemeente Zaanstad kiezen steeds
vaker voor deze vorm van vervoer, ook
bij de inwoners van de stad worden
elektrische auto’s steeds populairder.
De paal in Westerkoog komt er dan
ook op aanvraag van een wijkbewoner.
Goed in het zicht
Paul de Vries, beleidsadviseur verkeer

en vervoer: ‘Over een goede plek voor
een oplaadpaal moet je goed
nadenken. We hebben een
parkeertelling gedaan, omdat we de
paal niet wilden plaatsen op een plek
waar veel wordt geparkeerd.
Verder moest de oplaadpaal komen
op een plek die goed in het zicht ligt.
Dit in verband met sociale veiligheid
en vandalisme. Het Glazenmakers-

veld bleek de meest geschikte plek.’
Pasje nodig
De oplaadpaal wordt geplaatst door
de stichting e-laad (www.e-laad.nl).
Wie een pasje bij de stichting
aanvraagt, kan gebruikmaken van de
eerste oplaadpaal in een Zaanse
woonwijk. Er volgen er meer!

Ondergronds staat netjes
De oude bovengrondse
afvalcontainers in Rooswijk en
Westerkoog zijn de afgelopen
maanden vervangen door
moderne ondergrondse
containers. Het ziet er direct een
stuk netter uit.
Veel bewoners stoorden zich aan de
oude containers. Het waren
onaantrekkelijke plekken, vooral
omdat er veel afval (grofvuil) naast
de containers werd gedumpt. Daarom

heeft de gemeente in 2008 besloten
om ze door ondergrondse afvalcontainers te vervangen.
Pasje
Alleen de bewoners van de omliggende
gebouwen hebben via een pasje
toegang tot de nieuwe containers. Dit
voorkomt een ‘aanzuigende werking’
van afval uit andere buurten. In
Westerkoog zijn op elf locaties nieuwe
containers geplaatst en in Rooswijk op
twaalf.

Grofvuil
De containers worden regelmatig
geleegd. Als er een eerder vol is, kan
dit bij HVC gemeld worden. Voor het
afhalen van grofvuil moet een
afspraak worden gemaakt. Bewoners
kunnen het grofvuil ook zelf naar de
stort rijden. HVC stelt daarvoor gratis
een aanhangwagen ter beschikking.
Container vol? Grofvuil? Andere
vragen? Bel: 0800-0700, of gebruik
internet: www.hvcinzameling.nl

Kinderen Knosterveld blij met
nieuwe wip-wap
Geﬁnancierd uit leefbaarheidsbudget
De nieuwe wip-wap in het
speeltuintje bij het Knosterveld is
een groot succes. In de kinderrijke
buurt in Westerkoog staan ze in de
rij om erop te spelen. Het nieuwe
speeltoestel is geplaatst dankzij een
bewonersinitiatief van Joyce
Werkhoven.
‘Er is in deze buurt niet zo veel voor
kinderen. Het speeltuintje is al
behoorlijk versleten. Vooral de oude
wip was op’, vertelt Joyce.
Actie!
De speeltuin wordt pas over een
aantal jaren helemaal gerenoveerd,
maar daar liet Joyce zich niet door
weerhouden. Ze downloadde een
aanvraagformulier voor een bijdrage
uit het leefbaarheidsbudget en

stuurde die in.‘Nooit geschoten is
altijd mis en nu staat er een nieuwe
wip. Hij wipt niet alleen, maar draait
ook nog rond. Het is een groot succes
in de buurt. Ook mijn dochtertjes van
2 en 7 spelen er graag op.’
Verrast
‘Ik was verrast dat je als bewoner
zoiets voor elkaar kunt krijgen’, zegt
Joyce. ‘Ik heb er behoorlijk wat tijd
ingestoken, maar het was niet voor
niets. Ik ben van plan om ook dit jaar
weer een aanvraag te doen. Eerst ga ik
er met andere ouders in de buurt over
spreken. Misschien kan de schommel
worden aangepakt, want ook die
loopt op z’n laatste benen.’
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75 jaar
TTM Simson
Laatste drumfanfare
van de Zaanstreek viert jubileum
De allerlaatste drumfanfare uit de Zaanstreek viert dit jaar een jubileum!
Trompetter-, Tamboer- en Majorettevereniging Simson (TTM Simson) viert
deze mijlpaal met verschillende evenementen, zoals optredens en een
reünie. Louis Vos is al sinds 1965 lid: hij kijkt uit naar de komende
feestelijkheden.
TTM Simson werd op 11 september
1937 opgericht om de gelijknamige
gymnastiekvereniging Simson te
begeleiden bij haar optochten.
Tegenwoordig is TTM Simson een
bloeiende en gezellige vereniging met
meer dan tachtig leden. Simson
bestaat niet alleen uit een
drumfanfare, maar ook uit
majorettes, Music Kids, het

opleidingsorkest Jong-Simson en het
dweilorkest De Zeurore.
Startschot
‘De nieuwjaarsreceptie was het
startschot voor ons jubileumjaar’,
vertelt Louis Vos. ‘Veel van onze leden
zetten zich dit jaar extra in bij de
organisatie van verschillende
evenementen. Op 21 april hadden we

Simson: een bloeiende en gezellige vereniging

ons jubileumconcert in het
Saenredam College.’ Simson is echt
één grote familie, aldus Louis. ‘In mei

gaan we een gezellig feest houden
met een barbecue en allerlei
activiteiten.’
Muziekfeest
Op 15, 16 en 17 juni wordt het jubileum
gevierd met een muziekfeest. Louis:
‘Het gaat tenslotte om de muziek. Op
16 juni zijn er optredens van
verschillende groepen op het plein bij
de Kogerkerk. Ook onze muziekvrienden uit het Duitse Ostervesede zijn
van de partij. Simson heeft al sinds de
jaren zeventig een band met die
vereniging. Iedereen is 16 juni van
twaalf tot half vijf van harte welkom.
Natuurlijk zijn er ook hapjes en
drankjes.’

Reünie
Het jubileumjaar wordt op 15
september afgesloten met een
receptie, een reünie en een groot
feest in het clubgebouw. ‘We willen
voor de reünie ook de oud-leden van
Simson uitnodigen. Het is een hele
klus om die allemaal op te sporen,
maar we hebben er al zo’n
tweehonderd gevonden. Het lijkt me
erg leuk om al die gezichten weer
eens te zien.’

Prinsenstichting al veertien
jaar in Westerkoog
Bewoners geïntegreerd in de wijk

Links Otto Würth, rechts vrijwilliger Aalderd Stoevelaar

Buurthulpcentrale kan altijd
mensen gebruiken
Vrijwilligers klaren klusjes voor ouderen of mensen met beperking
In buurthuis De Vuister in Westerkoog is een van de Buurthulpcentrales
van Zaanstad gevestigd. Ouderen of mensen met een beperking uit
Westerkoog en Rooswijk kunnen hier terecht als ze een klusje in of om het
huis hebben liggen dat ze zelf niet aankunnen. De Buurthulpcentrale zorgt
voor een vrijwilliger die de klus klaart.
Otto Würth coördineert namens
Welsaen het werk van de centrale. Hij
begon in 2008 de eerste Buurthulpcentrale in de Rosmolenbuurt. ‘Onze
vestiging in De Vuister volgde snel
daarna. Mensen willen zo lang
mogelijk zelfstandig wonen en dat
wordt ook door de gemeente
ondersteund. Het brengt wel met zich
mee dat mensen vaker hulp nodig
hebben. Burenhulp is niet meer zo
vanzelfsprekend en kinderen of
familieleden wonen soms ver weg.’
Bemiddelen
De Buurthulpcentrale brengt de
aanvrager en een vrijwilliger bij elkaar.
Zij maken onderling afspraken, de

centrale gaat daar niet tussen zitten.
Otto: ‘Soms durven mensen maar
moeilijk om hulp te vragen. Dat is
zonde! Wij bemiddelen graag. En als
wij het niet kunnen oplossen, dan
zoeken we net zo lang tot we
uitgevonden hebben wie dat wel kan.’
Eenmalige verzoeken
Otto vertelt dat de centrale niet op
alle verzoeken ingaat. ‘Bewoners
kunnen onze hulp inroepen voor
dingen die ze normaal gesproken zelf
zouden doen, maar die ze niet meer
kunnen vanwege hun leeftijd of
beperking. Het gaat om zaken als een
losliggende tegel, het afstellen van
apparatuur, een keer boodschappen

doen. Verder gaan we ook in op vragen
op sociaal gebied: een wandeling
maken, begeleiding naar het
ziekenhuis, of een keertje mee naar de
markt. In principe gaat het om
eenmalige zaken, niet om permanente
hulp. Daar zijn andere instellingen
voor.’
Vrijwilligers
Jaarlijks krijgt de Buurthulpcentrale
honderden aanvragen. Er werken veel
vrijwilligers. Toch kan de centrale er
altijd meer gebruiken. ‘We zijn altijd
op zoek naar handige of technische
mensen die zich voor anderen willen
inzetten. Het mooiste is als de
vrijwilligers daarvoor niet te veel tijd
kwijt zijn aan reizen.’
Vragen over de Buurthulpcentrale?
Bel: (075) 655 9095 of stuur een e-mail
naar buurthulpcentrale@welsaen.nl.

Zestig mensen met een verstandelijke beperking bewonen zeven
woningen aan de Westerkoogweg.
Toen de bijzondere buurtgenoten
veertien jaar geleden in de wijk
kwamen, wisten veel bewoners
niet wat ze ervan moesten denken.
Inmiddels zijn de bewoners van de
huizen van de Prinsenstichting
helemaal geïntegreerd. Een ﬂink
aantal van hen heeft een zinvolle
dagbesteding gevonden in
Westerkoog.
Clustermanager Peggy Arkeveld is al
vanaf het begin verantwoordelijk voor
de locatie: ‘Aanvankelijk waren we
vooral met onze eigen organisatie
bezig. Alles moest op poten worden
gezet. Na vijf jaar hebben we een
straatfeest georganiseerd. Sindsdien
zijn de betrekkingen met de buurt
steeds meer verbeterd.’
Aan het werk
De bewoners van de huizen van de
Prinsenstichting worden dag en nacht
verzorgd. Overdag gaan de meesten
aan het werk. Een groot deel werkt in
het activiteitencentrum vlak bij de
woningen. Peggy: ‘Daar maken ze
allerlei dingen, zoals kaarten,

pindaslingers en kettingen. Die
verkopen we twee keer per jaar in het
winkelcentrum. De band met de
winkeliers is goed. Sommige
bewoners gaan naar de sociale
werkplaats en weer een ander groepje
maakt de bussen van Connexxion van
binnen schoon.’
Zinvol
Peggy vertelt: ‘Het is voor onze
bewoners belangrijk dat ze een
zinvolle dagbesteding hebben.
Binnenkort gaat een aantal aan de
slag in het winkelcentrum. Ze gaan
“karrendienst” doen. Dat wil zeggen
dat ze de winkelwagentjes die buiten
het winkelcentrum zijn blijven staan,
weer keurig binnen in de rij gaan
zetten. Voor hen is het nuttig werk en
voor de winkeliers en de bezoekers is
het prettig dat het een beetje netjes
blijft. Onze bewoners dragen hun
steentje bij en ik denk dat dat goed is
voor iedereen.’
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Even voorstellen: Ronald Dusebout
‘Betrokkenheid bij de wijk is belangrijk’

Ronald woont met zijn vrouw en
kinderen sinds drie jaar in Rooswijk.
‘We wonen hier heel prettig, maar
soms heb ik het gevoel dat de mensen
in Rooswijk een beetje langs elkaar
heen leven. Ik vind betrokkenheid bij
de wijk belangrijk’, zegt Ronald.

Goede locatie
Door meer evenementen te
organiseren denkt Ronald de
betrokkenheid van andere bewoners

Beste inwoners van Rooswijk,
Om de veiligheid in de wijk te
vergroten is het van belang dat u, de
burger, begrijpt wie hierover gaat.
Als je er naar vraagt zullen de
meeste mensen zeggen: ‘Daar gaat
de politie over’. De waarheid is dat
we allemaal over veiligheid gaan. De
burger, de gemeente, de
ondernemer en de politie. Samen
hebben we een taak. In dat
gemeenschappelijke veiligheidsmodel levert de politie een bijdrage aan
veiligheid.

Je kunt Ronald Dusebout gerust
een betrokken bewoner van
Rooswijk noemen. Twee jaar
geleden werd hij penningmeester
van de kinderboerderij en sinds een
maand is hij lid van het bestuur van
het Wijkoverleg.

Meedenken
Het Wijkoverleg biedt hem de
gelegenheid om zaken die hier spelen
onder de aandacht van de gemeente te
brengen, legt Ronald uit. ‘Meedenken
over bijvoorbeeld de problemen met
hangjongeren of de verkeersveiligheid
vind ik interessant. Bovendien kunnen
we plannen bedenken om de wijk
leuker te maken. Er is hier tenslotte
niet echt veel te doen.’

VAN DE WIJKAGENT

‘We kunnen plannen bedenken om de wijk leuker te maken’

te kunnen vergroten. ‘Je merkt dat veel
mensen een kijkje komen nemen als er
iets georganiseerd wordt. Het
paasfeest bij de kinderboerderij
bijvoorbeeld was een groot succes,
mede dankzij een bijdrage uit het
leefbaarheidsbudget. Ik denk dat het
een geschikte plek is om ook andere
evenementjes te organiseren, zoals
een schaapscheerdersfeest.’
Toerisme
Binnen het Wijkoverleg kunnen zulke
plannen worden besproken. Ronald:

‘Natuurlijk kan niet alles worden
uitgevoerd, maar door met elkaar te
praten, komen er goede ideeën boven
tafel. Ik denk zelf aan het uitzetten
van een wandelroute door Zaandijk én
Rooswijk, want die wijken horen van
oudsher bij elkaar. Het lijkt me leuk
om zo toeristen te trekken. En het is
goed voor de middenstand. Het zou
helemaal mooi zijn als de wandelaars
dan ook nog op een gezellig terrasje
konden gaan zitten. Wie weet komt
het ervan.’

Burgerparticipatie is een belangrijk
middel om de veiligheid te
vergroten. Alle initiatieven die u
onderneemt om de veiligheid te
vergroten, vallen onder burgerparticipatie. Daarnaast zijn dit ook alle
initiatieven die de politie
onderneemt om u te betrekken bij
het streven naar veiligheid.
Instrumenten die we hiervoor
gebruiken zijn onder andere
voorlichting bij wijkoverleg, de
(sociale) media, burgernet, twitter,
buurtlink en surveillerende
buurtbewoners.

meldingen van burgers is het een
lastige opdracht om daders te
vangen. Wist u dat 99 procent van
de aanhoudingen door de politie
gebeuren na een melding van een
burger, maar dat slecht één op de
negen burgers de politie belt als ze
getuige zijn van een misdrijf? Ziet u
op straat iets verdachts? Verdachte
personen met opvallend veel
aandacht voor een pand, woning of
auto? Bel 0900-8844. Betrapt u
iemand op heterdaad bij het plegen
van een misdrijf? Bel 112.
Laten we samen de schouders
eronder zetten, we hebben elkaar
hard nodig. Het uiteindelijke doel is
het vergroten van de veiligheid en
het bestrijden van criminaliteit.
Uw wijkagent,
Mark Krom

Het gaat daarnaast ook om de ogen
en oren op straat. De politie heeft
geen glazen bol en zonder

Ook rol voor bewoners
bij aanpak jongerenoverlast
Overlast door (hang)jongeren is in veel Nederlandse buurten een
hardnekkig probleem. De gemeente pakt de overlast aan via het
Jongeren-netwerkoverleg. Maar ook bewoners kunnen een steentje
bijdragen door overlast te melden en zelf jongeren aan te spreken.
In het Jongeren-netwerkoverleg (JNO)
zitten de wijkmanager van de
gemeente, de jongerenregisseur van
Welsaen en de wijkagent. Ze komen in
elke wijk regelmatig bij elkaar. Samen
bekijken ze waar de jongeren in de wijk
behoefte aan hebben, maar ze gaan
ook na of de relatie tussen de
jongeren en de andere wijkbewoners
goed is. Zijn er problemen,
bijvoorbeeld met hangjongeren, dan
probeert het JNO een oplossing te
vinden. Daarbij wordt eventueel
samengewerkt met andere
organisaties.
Rol bewoners
Toch ligt de bal in eerste instantie bij
de wijkbewoners zelf, aldus
wijkmanager Judith Hin van de
gemeente: ‘Het is belangrijk om
overlast te melden bij de gemeente via
14075, zodat bekend is waar en
wanneer er overlast is. Jongerenwerk
zal dan contact opnemen om de
situatie te bespreken, en op de ronde
door de wijk poolshoogte nemen.’
Eigen inzet van bewoners kan hierbij
helpen, stelt Judith. ‘Zo is het handig

als bewoners bijhouden op welke
dagen en tijden jongeren ergens
hangen en welke samenstelling de
groep heeft. Daardoor kan
jongerenwerk gericht te werk gaan.’
Jongeren aanspreken
Ook is het goed om jongeren zelf aan
te spreken op hun gedrag, vindt Judith.
Ze begrijpt dat bewoners dit soms niet
durven, omdat ze bang zijn voor
heftige reacties. ‘Het is dan een goed
idee om samen met een andere
buurtbewoner op het groepje af te
stappen. Daarbij is het belangrijk om
de jongeren aan te spreken zoals je
zelf aangesproken wilt worden.
Scheldend en tierend op een groepje
afgaan heeft meestal een negatief
effect. Rustig je bezwaren aangeven
en vragen of ze wat meer rekening
met omwonenden willen houden,
levert veel meer op. De jongeren
beseffen echt wel dat overlast
onprettig is.’
Hardnekkige gevallen
Uit onderzoek blijkt dat het overgrote
deel van de jongeren het gedrag

aanpast als ze eenmaal inzien dat ze
overlast veroorzaken. Er zijn natuurlijk
ook moeilijkere groepjes. In het JNO
bespreken de wijkmanager, de
jongerenregisseur en de wijkagent
deze meldingen. Vervolgens wordt
voor een aanpak gekozen. In eerste
instantie zal de jongerenregisseur de
probleemveroorzakers aanspreken.
Als dat niet helpt, zal de politie
worden ingezet. In alle gevallen zal
ook gekeken worden in hoeverre
bewoners zelf een rol kunnen spelen.
Eventueel worden ook de ouders of
andere instanties erbij betrokken.
Niet almachtig
‘Overlast door hangjeugd is een
landelijk probleem en zal nooit geheel
opgelost worden’, besluit Judith. ‘De
gemeente, jongerenwerk en de politie
zijn niet almachtig. Wij kunnen
groepjes niet altijd zomaar wegsturen;
bovendien gaat de overlast dan
gewoon een paar straten verderop
door. Als bewoners zelf actief blijven
meedenken en vooral meedoen door
jongerenoverlast te melden en
jongeren aan te spreken, kunnen de
meest problemen worden
verminderd.’

Leefbaarheidsbudget
Goed idee? Pak de subsidie mee!
Heeft u een leuk idee voor uw wijk,
buurt of straat? Wilt u bijvoorbeeld
een muziekevenement, een
opruimdag of een knutselmiddag
organiseren? Mogelijk komt uw
initiatief in aanmerking voor een
bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.
De gemeente heeft in dit
leefbaarheidsbudget geld

gereserveerd voor activiteiten voor
en door buurtbewoners. Als u in
aanmerking wilt komen voor een
bijdrage aan een evenement, vul dan
het aanvraagformulier in dat u kunt
vinden op www.zaanstad.nl door bij
‘zoeken’ de term leefbaarheidsbudget in te vullen.
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