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Fractie Terugkoppeling 

SP De SP vindt dit ook een goed idee. De VVD heeft echter van tevoren al toegezegd 
het idee te adopteren. Nog (veel) meer partijen die dit ook willen doen geeft wellicht 
wat gedrang. Wij wachten het af. 

PvdA Een plan met een mooi, breed draagvlak in de wijk. Het lijkt ons goed. De plannen 
lopen al lang voor de uitwerking van een plan voor dit gebied. Het sluit aan bij het 
coalitieakkoord. Het lijkt ons goed om na te gaan of dit brede buurtinitiatief haalbaar 
is. Daarom willen we van het college graag weten wat nu de huidige status is van de 
grond (loopt de verkoop door ?) en de acties die vanuit de gemeente momenteel 
nog worden uitgevoerd om uitvoering te geven aan de wens . Werken buurt een 
gemeente samen ?  

CU Elke wijk heeft een stuk groenvoorziening nodig. Dat ontbreekt blijkbaar in dit deel 
van Saendelft. Daarom steunen wij dit initiatief om dit stukje grond te mogen 
benutten voor Saendelft. Het mooie is ook dat dit een samenwerking is van 
meerdere buren en de Moskee die daar ook is gevestigd. Wij zullen als 
ChristenUnie dit plan dan ook willen inbrengen in de raad tijdens de 
begrotingsbehandelingen. 

CDA CDA adopteert dit idee. initiatief dreigt in het water te vallen door (deel)verkoop  
terrein. Echter indien grond is afgeschreven, is dit een aansprekend initiatief die het 
maatschappelijk belang dient (sociale cohesie, creëert bio diversiteit). 

Rosa ROSA zal dit initiatief niet ondersteunen. Deze grond voor langere tijd aan de markt 
onttrekken achten wij niet wenselijk. De via natuurlijke weg ontstane groenstrook, 
speelplek en hondenuitlaatgebied voorziet ook in z’n huidige vorm in een behoefte. 
Bovendien voorzien we veel weerstand als een eenmaal aangelegde voorziening 
alsnog moet wijken indien het betreffende perceel herontwikkeld wordt. 

GroenLinks Sympathiek, we ondersteunen het idee. Wij adopteren dit idee en zullen contact 
opnemen met de indieners, waarschijnlijk samen met de VVD. 

PvdD Een braakliggend terrein voorlopig uit de verkoop halen voor doelen als 
compensatie groen en natuur, klimaatadaptatie, biodiversiteit en sociale cohesie in 
dit gebied steunen wij. 

POV Terugkoppeling volgt na het reces 

PVV Moskee knuffelclubje heeft het idee opgevat om iets ‘terug’ te doen voor de buurt, 
wij hadden dit plan kunnen overwegen, vóór de verkoop van de grond aan stichting 
Ar Rahma-Keurrijk-Waterrijk. Niet achteraf. Zaanstad zit niet stevig in de financiën 
en als er commerciële activiteiten ontplooit kunnen worden op die locatie moet dat 
niet nagelaten worden. Op deze locatie moet geld verdiend worden in plaats van 
uitgegeven. Totdat het zover is kan de strook voor buurtactiviteiten en  
evenementen gebruikt worden. Door de aanleg van het Forbobos is het groen in de 
buurt ruimschoots voorzien 

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 wil dit idee steunen, mits  
 
Dit is het plan om de Forbo strook voor een deel terug te geven aan de  
wijk Saendelft Oost. In deze wijk is vanwege het niet kunnen bouwen  



 

op de Forbostrook te weinig groen en ruimte in de wijk aangebracht. De  
ruimte die er was, is ingenomen door een school.   
Er is al een participatie traject ingezet door de gemeente, omdat we in  
het coalitieakkoord hadden opgenomen dat we een invulling zouden  
gaan geven aan de Forbostrook. De bijeenkomst met de wijkmanager  
en Rita Noordzij heeft reeds plaatsgevonden. Dit was een prettige  
bijeenkomst. De inwoners gaven aan zich in te willen zetten, maar  
gaven ook aan dat een tijdelijk invulling wel veel beperkingen,  
onzekerheden en mogelijk desinvestering met zich meebrengt.  
 Wij zijn van mening dat afspraken nagekomen moeten worden, die  
gemaakt zijn in het coalitieakkoord en zien dan ook graag dat er naar  
een permanente invulling gezocht wordt in samenwerking met de  
buurt. Gezien de financiën kan overwogen worden niet het gehele  
braakliggende stuk te benutten, maar een deel ervan.   

VVD Dit is de uitwerking van het agenda initiatief van de VVD. De VVD wil dit plan 
adopteren en daarin de lead nemen. Is al besproken met de werkgroep. GL en LZ 
willen mee doen. 

D66 Mooi om te zien dat er goede samenwerking is tussen vrijwilligers uit Saendelft  
en het moskeebestuur. We hebben begrepen dat er al op allerlei niveaus al overleg 
gaande is, dus wij  
gaan op dit moment geen initiatief nemen. 

Fractie 
Hotaman 

Terugkoppeling volgt 18-10 

Denk Terugkoppeling volgt na het reces 

DZ Terugkoppeling volgt na het reces 

 
 
 


