
 

Terugkoppeling idee 10: a) een goede en veilige hondenuitrenplek voor de bewoners en b) 
Historie Russische Buurt 
 
 
 

Fractie Terugkoppeling 

SP Buurtvisie Russische Buurt. Groen en ontmoeten in de buurt. 
 
Het gaat om een hondenuitlaatplek en een stuk parkachtig groen. Dat is binnen de 
reguliere begroting wel op te lossen als het college even z'n best doet. 
 
Idee: Russische Buurt, dorpsgevoel in een dynamische stad 
Is dit niet een idee voor subsidies? Volgens ons zijn er wel landelijke en Europese 
subsidies voor een dergelijk project. We wachten het onderzoek af. 
 

PvdA a. een goede en veilige hondenuitrenplek voor de bewoners  
Naar ons idee kan dit plan worden ingebracht in het overleg over de buurtvisie op 
de Russische Buurt. Ook zou met de wijkmanager overlegd kunnen worden wat 
waar kan worden gerealiseerd en hoe dit dan bekostigd kan worden. Dan kan een 
concreet plan voor een concrete plek worden beoordeeld. 
b. Historie Russische Buurt 
Dit lijkt ons een buurtinitiatief dat met de wijkmanager en betrokken historische 
organisaties moet worden uitgewerkt en beoordeeld. Er is binnen de stad ene groot 
aantal wijken die vergelijkbare elementen voor hun historie kunnen organiseren.  

CU Gevraagd wordt een hek (of heg) zodat er een uitrenveld voor honden ontstaat voor 
het centrum van Zaandam waar nog weinig groene ruimte is. Bovendien komen hier 
binnenkort nog meer nieuwe woningen. Dit is een goed initiatief waar we 
gemakkelijk wat aan kunnen doen als gemeente. De ChristenUnie wil hier dan ook 
door een motie aandacht voor vragen tijdens de begrotingsbesprekingen.  
De kunst- en historieroute vinden wij ook een mooi initiatief, en gaan nog graag na 
wat hiervoor precies van de gemeente gevraagd wordt. 

CDA a). Het idee beperkt zich nog tot een beperke groep in Zaanstad. 
b) zou o.i. (deels) onderdeel moeten zijn van de Zomer van  
Monet 

Rosa a. ROSA zal dit initiatief ondersteunen. De genoemde gebiedjes, met name de 
strook langs de provinciale weg, bij de Houthavenkade lenen zich hier uitstekend 
voor. We zien het als groene ontmoetingsplekken, wellicht te combineren met het 
heggenidee. Op de Wandelweg is al een dergelijk gebiedje met beperkte middelen 
gerealiseerd. 
 
b. ROSA zal dit initiatief in dit stadium (nog) niet ondersteunen. Wel wil ROSA in 
gesprek met de initiatiefnemers indien er een meer uitgewerkt plan ligt 

GroenLinks a. Russischebuurt hondenuitlaatplaats 
Sympathiek, maar wij vragen ons af of de voorgestelde plaats de juiste plek 

is daarvoor en of dit ook niet opgenomen kan worden in de visie voor de 

Russische Buurt die nu ontwikkeld wordt. 

b. Russische buurt historie en kunst 
Een mooi idee. Zou ook afgestemd kunnen worden met Marketing 

Zaanstreek. 

Onze fractie wil graag een keer op bezoek komen. 

PvdD Een goed idee, een veilige hondenuitlaatplek en groene ontmoetingsplaats samen. 
Wij ondersteunen deze ideeën dan ook van harte. 

POV Terugkoppeling volgt na het reces 

PVV Wij onderkennen het gebrek aan een uitrenplaats in de Russische buurt, wij vinden 
alleen de locatie die nu voor ogen ligt niet erg geschikt. Deze plaats grenst aan een 
toekomstige woningbouwontwikkeling en wij denken dat een tijdelijke uitrenplaats 
op deze locatie te duur is omdat deze een hek vereist langs het hele stuk aan de 
provinciale weg.   



 

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, mits het financieel goed  
uitgewerkt wordt en in het perspectief van de totale onderhoud  
openbare ruimte bezien gaat worden.   
 
De gemeente heeft een flinke achterstand op onderhoud van de  
openbare ruimte. Wat Liberaal Zaanstad betreft investeren we meer in  
de openbare ruimte, omdat we een mooie, veilige en fijne gemeente  
willen zijn. Veilige hondenuitrenplekken horen wat ons betreft daarbij,  
maar we zien wel graag een integraal plan vanuit de verantwoordelijke  
wethouder.   

VVD Hondenuitlaat Russische buurt 20k. Dit vind de VVD een goed idee en wil met dit 
idee meedoen. Veiligheid voor de honden. En verminderen eventuele overlast in de 
wijk.  

10a kunst in Russische buurt. Er is nu een buurtvisie en via de wijkmanager is er 
een klein budget om plannen uit te voeren. 

D66 Terugkoppeling D66: Wij vinden dit een prima plan, vooropgesteld dat dit 
betaalbaar,  
verkeerstechnisch kan en veilig is. We hebben inmiddels technische vragen gesteld 
over de  
uitvoering.   
 
Idee 10b: Russische buurt: Actieplan Historie en Kunst.   
 
Terugkoppeling D66: Dit is een verzameling interessante ideeën, maar behoeven 
nog wat verdere  
uitwerking. Wij vragen ons nog af wat de beste weg voorwaarts is, of dit past in de 
ondersteuning  
van buurthuizen, of dat dit past bij de cultuuragenda. Wij raden de indiener aan om 
in ieder geval in  
gesprek te gaan met wethouder Noordzij, en we blijven graag aangehaakt bij dit 
initiatief. 

Fractie 
Hotaman 

Terugkoppeling volgt 18-10 

Denk Terugkoppeling volgt na het reces 

DZ Terugkoppeling volgt na het reces 

 
 
 


