
 

Terugkoppeling idee 6: Maak een aantal heggen hoger 
 
 
 

Fractie Terugkoppeling 

SP Wij denken dat door het hoger maken van een aantal heggen het protest van 
mensen die zich zorgen maken over de (sociale) veiligheid zal aanzwellen. 

PvdA We nemen aan dat dit een plan is voor de heg tussen de Parallelweg en de 
Provinciale Weg. Het lijkt ons goed om na te gaan of dit een haalbaar plan is. Er is 
een aantal vragen die een rol spelen: 
+  is een dergelijke heg technisch goed in stand te houden 
+  is dit grond van de gemeente of is dit van de Provincie 
+  sociale veiligheid voor de weg tussen de huizen en de heg.  
Dit willen we graag uitgezocht hebben voor we er verder aan mee zouden willen 
werken.  

CU Meer groen in Zaanstad is een goed idee. Om dit d.m.v. heggen hoger te laten 
groeien te bewerkstelligen vinden wij als ChristenUnie het onderzoeken waard. Wel 
zijn wij benieuwd wat dit voor effect heeft op de veiligheid in het verkeer. 

CDA Goed initiatief, echter bij onze fractie is behoefte aan meer  
onderbouwing mbt de kosten. 

Rosa ROSA wil dit initiatief graag ondersteunen. Het is meer dan de moeite waard om 
met name langs de provinciale weg te kijken of er op deze manier mooie groene 
afscheidingen c.q buffers zijn te creëeren. In Zaanstad-Noord kan dit ook bijdragen 
aan het verminderen van de overlast voor aanwonenden. 

GroenLinks We zouden graag willen weten of er reeds een norm is van hoe hoog/laag een haag 
moet zijn voor de sociale veiligheid en willen daar nog wel naar gaan vragen. 

PvdD Een heel goed idee waar wij ons als PvdD helemaal bij kunnen aansluiten. Dit idee 
steunen wij graag. 

POV Terugkoppeling volgt na het reces 

PVV Als door de verhoging van de heggen langs het spoor, geluidsoverlast gereduceerd 
kan worden is dat een goede zaak, om hier een klimaatlabel aan te hangen gaat 
ons te ver. Om overal de heggen te verhogen lijkt ons moeilijker omdat wij veiligheid 
ook heel belangrijk vinden. 

LZ Hoewel de inleiding van de ideeën markt suggereerde dat de gemeente nog ‘wel 
wat geld te besteden heeft bij de begroting’ voor de uitwerking van ideeën, willen wij 
vooraf melden dat wij daar wat genuanceerder naar kijken. De gemeente heeft grote 
tekorten op de jeugdzorg, overal moet bezuinigd worden, dat betekent dat we heel 
kritisch moeten zijn en moeten prioriteren. Geld wat we  
niet hebben kunnen we ook niet uitgeven.  
Dus een opmerking naar alle de initiatiefnemers: Dank voor jullie komst en 
uitwerking van jullie ideeën, we hebben ervan genoten om ze te horen! En zullen ze 
waar mogelijk, ook als ze niet worden gesteund, in onze gedachten houden voor  
als er wel nieuwe mogelijkheden komen. Maar dus een  
winstwaarschuwing vooraf: Hoe sympathiek ook, kunnen we veel ideeën vanwege 
de financiële of juridische consequenties niet steunen.   
 
Liberaal Zaanstad kan dit idee steunen, mist het niet tot extra kosten  
leidt in het beheer van de openbare ruimte en de veiligheid  
(verkeer/zicht) de hoogste prioriteit blijft. Dit zou nader uitgezocht  
kunnen worden.  

VVD De VVD begrijpt dat er voordelen zijn aan hogere heggen ivm uitzicht en geluid. 
Voor de VVD is sociale veiligheid is ook belangrijk. Daar geeft de VVD de voorkeur 
aan. De VVD zal niets met dit idee gaan doen. 

D66 Wij hebben technische vragen gesteld over de mogelijkheid om de huidige  
heggen uit te laten groeien, wat de consequenties zijn voor de verkeersveiligheid, 
geluid, fijnstof, en  
of het veranderende snoeibeleid financiële gevolgen heeft. Wij wachten die 
antwoorden even af. 
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Denk Terugkoppeling volgt na reces 

DZ Terugkoppeling volgt na reces 

 
 
 


