
Zaanstad bouwt veel woningen 
binnenstedelijk. Die woningen moeten 
ook goed bereikbaar zijn, al dan niet met 
snelfietspaden, passend openbaar vervoer 
(ov) of autowegen. In de Kogerveldwijk 
komen bijvoorbeeld duizenden nieuwe 
woningen; Zaanstad wil daarom de noord-
zuid-verbinding van het ov aan de oostkant 
van de Zaan sterk verbeteren. 
“Goed dat er een vergezicht is met het oog 
op alle ruimtelijke plannen”, vindt VVD-
woordvoerder Tjeerd Rienstra. “We zijn 
blij dat nu ook naar dorpskernen anders 
wordt gekeken dan naar de stad, als het 
bijvoorbeeld gaat om betaald parkeren. De 
VVD heeft ook bereikt dat er onderzoek 
komt naar een mogelijke tunnel tussen de 
Van Goghweg en de Houtveldweg.” 

“Hoogwaardig ov aan de oostkant is een 
goede keuze, maar dan bij voorkeur in een 
directe verbinding met Amsterdam CS 
in plaats van metrostation Noord”, zegt 
fractievoorzitter Melchior Mattens van de 
Partij voor de Dieren.” Teleurstellend is dat 

Kan de N203 tussen Krommenie en Assendelft een langzame tweebaansweg worden, 
ongeacht de aansluiting A8/A9? Foto Mike Bink/Gemeente Zaanstad 

De gemeente werkt aan een plan voor vervoer dat Zaanstad in 2040 
leefbaar en bereikbaar moet houden. De auto moet overal kunnen 
komen. Al zal die volgens het Zaans Mobiliteitsplan op de Provinciale 
weg uiteindelijk niet harder dan 50 km/u rijden. 

De Provinciale weg als
stadsboulevard

BEGRAAFPLAATSEN
ALS GROENE OASES

CDA, ROSA en ChristenUnie willen van 
de begraafplaats in Koog aan de Zaan 
zowel een gemeentelijk monument 
maken als een meer toegankelijke 
verblijfsplaats. Een andere kijk op 
begraafplaatsen is nodig omdat 
deze een grote kostenpost voor de 
gemeente worden, nu begraven uit de 
mode is geraakt.

“Het heeft een centrale plek in het 
dorp, de grafstenen zijn monumentaal 
en er liggen publiek bekende mensen 
begraven”, somt ROSA-fractievoorzitter 
Ruud Pauw de argumenten op. “En 
het is een prachtige groene oase in een 
woonwijk. De monumentstatus biedt 
mogelijkheden voor subsidies voor 
herstelwerk.” DZ-woordvoerder Jos 
Kerkhoven kan er ook mee instemmen. 
“Laten we dit stukje verleden koesteren. 
We hebben al te veel historische panden 
afgebroken.”

De gemeente worstelt met de tien 
gemeentelijke begraafplaatsen die ze 
onderhoudt. Steeds minder mensen 
willen zich laten begraven. Iemand 
die grafrechten heeft of wel begraven 
wil worden, betaalt niet alleen meer 
voor het eigen graf maar ook voor het 

onderhoud van andere begraafplaatsen. 
Een collegevoorstel om de tarieven met 
15 procent te verhogen, ging de raad 
onlangs te ver. Het college heeft de 
opdracht gekregen om in 2021 een goed 
voorstel te doen over kostendekking en 
toekomst van de begraafplaatsen. 
“Het lijkt ROSA goed om begraafplaatsen 
overdag nog meer open te stellen, zodat 
het meer als publiek park kan worden 
gebruikt”, zegt Pauw. “Dan kun je de 
onderhoudskosten deels onderbrengen 
bij de afdeling openbare ruimte, zodat 
de begrafenistarieven redelijk blijven. 
Als park dragen ze ook bij aan een 
klimaatbestendige stad.” 
“Daar liggen zeker kansen”, beaamt 
Kerkhoven. “De begraafplaats in 
Wormerveer is echt een heerlijke groene 
plek van rust. Maar in onderhoud van de 
openbare ruimte doen we het niet best. 
Dit college moet de ambities bijstellen 
zodat er geld is om basistaken als 
onderhoud goed uit te voeren.”  
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het autovervoer wordt gestimuleerd. Dit 
plan gaat ervan uit dat die auto’s allemaal 
elektrisch worden, maar het is de vraag of 
het Rijk die verduurzaming kan waarmaken. 
Zo’n aanname is nog geen duurzame keuze. 
De auto blijft heilig. We kunnen meer sturen 
op ov, ook bijvoorbeeld in Westzaan.” 

In het vergezicht is de Provinciale weg 
(N203) niet langer een doorgaande weg 
maar uiteindelijk een stadsboulevard met 
cafeetjes bijvoorbeeld. De afslag 2 (Zaandijk) 
op de A8 gaat verdwijnen. De aansluiting 
A8/A9 zou verkeer over de N203 fors 
moeten verminderen. Een plan daarvoor 
moet eerst nog groen licht krijgen van de 
UNESCO die waakt over het Werelderfgoed 
Stelling van Amsterdam. Zoals het nu ernaar 
uitziet, gebeurt er voor 2025 niets.
“Zo lang die A8/A9 er niet komt, hebben 
de Provinciale weg nodig als doorgaande 

route”, stelt Rienstra. “Opening van de 
busbrug en een doorgaande noord-zuidroute 
aan de westkant is geen alternatief.”
Mattens ziet dat heel anders. “Om de 
verkeersdrukte op de Provinciale weg te 
verminderen, moeten we noordelijk verkeer 
ontmoedigen Krommenie te kiezen. Zij 

kunnen via A9 en A5 naar Amsterdam 
en verder. Als we dat allemaal belangrijk 
vinden, houden we nu al overal 50 km/u 
aan. In plaats van te blijven fantaseren over 
een aansluiting A8/A9.”
De raad debatteert donderdag 26 november 
over de rondweg Westerkoog.

Zaans Mobiliteitsplan

Zaanstad wil woningen bouwen én bedrijven 
behouden. Foto Gemeente Zaanstad

Bouwen, bouwen, bouwen, liefst 1000 
woningen per jaar. Bedrijvenlocaties 
veranderen in woonbuurtjes. Jagen we 
bedrijven misschien niet te veel de stad 
uit, vragen PVV en POV zich af. 

De aanleiding voor het agenda-initiatief, 
waarover in het Zaanstad beraad van 
12 november werd gesproken, is het 
aangekondigde vertrek van de bedrijven 
Claasen Shipyard en Touwen & Co. Volgens 
POV en PVV voelen Zaanse bedrijven 
zich door de nieuwbouwwoede beperkt 
in hun (groei)mogelijkheden. Op het 
Hembrugterrein en Achtersluispolder kan 
dat ook gaan schuren.
“Wij vragen ons af of Zaanstad zich 
voldoende inspant om bedrijven en 
banen hier te behouden”, zegt PVV-
fractievoorzitter Peter van Haasen. 
“We hebben woningen nodig, maar de 
mensen in die nieuwe woningen moeten 
ook kunnen werken.” Van een hoge 
vlucht van banen is vooralsnog nog geen 
sprake, blijkt uit cijfers van gemeente 
Zaanstad. De werkgelegenheid in Zaanse 
industriële bedrijven is de afgelopen vijf 
jaar licht toegenomen. Duidelijke groei zit 
er in sectoren als specialistische zakelijke 
dienstverlening (architecten, ingenieurs, 
reclamewezen).
Van Haasen denkt dat kleinere 
bedrijventerreinen en parkeerterreinen 
behouden kunnen blijven als Zaanstad 
nog meer de oplossing zoekt in hogere 
woonlagen. “Waarom zou het in 
Wormerveer en Krommenie ook niet iets 

hoger kunnen. Denk aan het terrein van 
de gasfabriek in Wormerveer. Wij pleiten 
ook ervoor om eigenaren van leegstaande 
panden meer te belasten, zodat we 
geen geld laten liggen en leegstand 
verminderen.”

Romkje Mathkor, fractievoorzitter van 
GroenLinks, herkent het beeld niet dat 
bedrijven worden weggejaagd. “Er komen 
ook weer nieuwe bedrijven, Hoogtij is bijna 
vol. Mensen wachten inmiddels meer dan 
tien jaar op een huurwoning. We hebben 
woningen hard nodig”. 
“Met hoogbouw moet je toch ook in 
redelijke afstemming met de omwonenden 
handelen. Ik wil er niet aan denken dat je 
in Westzaan woontorens neerzet. Meneba 
in Wormerveer is ook hoogbouw. Laten we 
nu eerst maar de 16 voorrangsprojecten 
bouwen. Bij gebrek aan eigen grond is de 
gemeente natuurlijk ook afhankelijk van 
projectontwikkelaars.”

Wonen en werken vechten
om schaarse ruimte


