
GENIETEN VAN RUST 
EN RIETZANGERS

Zaanstad Noord heeft een rijke natuur 
met een historisch veenweidegebied 
waarvan vele fietsers en wandelaars 
kunnen genieten. Een uitkijkpunt op 
de Westdijk over de plas Noorderham, 
rietlanden en polder zou dat nog beter 
mogelijk maken, vindt de stichting 
Krommeniër Woudpolder. 

Het idee van dit uitkijkplatform kon in 
november 2018 op veel steun rekenen van 
de Zaanse raadsleden. Bij het duidelijk 
beschreven plan zat bovendien een 
offerte om de bescheiden kosten (minder 
dan 10.000 euro) te verantwoorden. 
Stichting en gemeente deelden de wens 
om de recreatieve mogelijkheden in dat 
gebied uit te breiden.
Dat gold niet voor de gemeentelijk 
wens van een nieuw fietspad langs de 
Haansloot. Volgens de stichting en 
hun achterban zou zo’n pad het toch 
al kwetsbare weidevogelleefgebied 
ernstig verstoren. Eind 2020 besloot de 
wethouder ervan af te zien.

“Voor de stichting had de strijd tegen 
het fietspad even de voorrang boven 
het realisatie van het uitkijkpunt”, 
zegt voorzitter Han Nool. “Maar de 
gemeente gaat het platform nu aan 
de hand van ons ontwerp realiseren. 
Omdat het gaat om de oever van 
Noorderham moet de gemeente de 
bestemmingswijziging ook afstemmen 
met het Hoogheemraadschap. Dat 
duurt nu eenmaal even. Maar het gaat 
er komen. Mensen kunnen dan in het 
voorjaar genieten van de rietzangers 
tussen de rietkragen en de rust van het 
veenweidegebied.”

Tips van Inge en Kitty:

Vooraf: Zet je idee duidelijk op paper: 
voor wie is het bedoeld, wat kost het 
ongeveer waaraan, wie is waarvoor 
verantwoordelijk 
Tijdens: Zorg dat er een raadslid mee-
leest. Die kan helpen aandacht ervoor 
te krijgen
Altijd: Heb geduld en maak er tijd voor

VAN IDEE TOT AANWINST IN DE BUURT
Een hondenuitrenveldje, historische afbeeldingen op afvalcontainers, een uitkijkpunt in de polder en een lees/
ontmoetingsplaats voor de buurt. De ideeën hierachter zijn allemaal afkomstig van Zaankanters en zijn of worden nog 
uitgevoerd. De gemeenteraad organiseert jaarlijks een Ideeënmarkt. Raadsleden adopteren ideeën van inwoners en brengen die 
in als motie bij de behandeling van de Begroting. Op deze pagina is te lezen dat enthousiasme loont, geduld een schone zaak is 
en mooie dingen zonder grote bedragen mogelijk zijn.

Voorlezen rond een mini-bieb
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Je hebt met een paar mensen een leuk 
idee voor je straat of buurt, voor een 
speelplek of iets leuks in de openbare 
ruimte. Dat idee kun je presenteren 
op de ideeënmarkt eind oktober/
begin november 2021 . Als raadsleden 
enthousiast worden van jouw idee, 
bereiden zij met jou een voorstel voor 
waarover de gemeenteraad besluit. Lees 
meer over de stappen in dit proces op 
gemeenteraad.zaanstad.nl/participatie.

Je hebt een idee, 
maar dan?

Niet alleen populair bij Zoëy en Karma
Ze kunnen een flinke sprint trekken en 
lekker met elkaar spelen zonder dat het 
baasje ongeduldig aan de lijn trekt. Het 
moet een waar hondenparadijs zijn als 
zelfs mensen uit ’t Kalf en Amsterdam-
Noord hun viervoeter komen uitlaten 
tussen Houthavenkade en Provinciale 
Weg.

Het hondenuitrenveldje was er medio 2020 
niet gekomen zonder enkele bewoners 
in de Russische buurt. In de ‘stenige’ wijk 
is nauwelijks groen om de hond uit te 
laten. Vele hondenbezitters zochten al 
de groenstrook bij de Provinciale weg op. 
Inge Opdam (baasje van Zoëy) en Kitty 
Awondatu (baasje van Karma) vroegen zich 
af of die strook geen afrastering kon krijgen 
zodat de honden daar onaangelijnd konden 
rennen. Via een raadslid met hond hoorden 
zij van de ideeënmarkt.

Vijf partijen maar liefst adopteerden in 
november 2019 hun idee van de uitrenplek 
en ontmoetingsplaats en maakten er een 
opdracht aan de wethouder van. Met die 
motie ging een meerderheid van de raad 
akkoord. “Het ging om het bestemmen van 
een stukje grond voor een bepaald doel en 
daar hebben wij als raad invloed op”, kijkt 
raadslid Hans Kuyper terug. “Positief was 
ook dat er een grotere groep bewoners 
achter dit idee stond.” 
Zaanstad betrekt graag zoveel mogelijk 
bewoners bij het gebruik en onderhoud van 
openbare ruimte. Het hondenuitrenveldje 
is daarom een voorbeeld van adoptie 
hondenspeelplek. Bij zo’n gebiedsadoptie 

zijn de initiatiefnemers verantwoordelijk 
voor de ruimte, ondersteund door de 
gemeente. 

Geld was er niet nodig, materialen uiteraard 
wel. De aanleg had toch nogal wat voeten in 
de aarde. “Je moet een lange adem hebben 
en geen moeite hebben met tegenslagen”, 
zegt Kitty. Wij hadden geen idee waarom 
het maandenlang moest duren. Dan is het 
handig om een raadslid in de arm te hebben 
die weet hoe we druk op de ketel kunnen 
houden. Maar uiteindelijk is er iets moois 
uitgekomen.”
Op het veldje ligt een pad van houtsnippers, 
er staan twee bankjes, een informatiebord en 
twee afvalbakken voor de hondenpoepzakjes. 
Via een app-groep Hondenuitrenplek worden 
onderhoudskwesties gedeeld of ter plekke 
met de hond afgesproken. Voor Zoëy en 
Karma en hun vriend(innet)jes is er ook 
hersengymnastiek in de snuffeltuin met 
verschillende natuurlijke materialen. Kitty: 
“Daarvan worden ze eerder moe dan van 
rennen.” 

Hilde Wendt, oud-basisschool juf en  
mediacoach, presenteerde het idee tijdens 
de online ideeënmarkt op 2 juni. “We maken 
ons er zorgen over dat mensen nauwelijks 
meer lezen. Een voorleesvrijwilliger kan 
mensen via boeken bij elkaar brengen op een 

Een wekelijkse voorleesactiviteit in 
de buurt rondom een voor iedereen 
toegankelijk kastje met leesboeken. Zo’n 
mini-bieb die mensen bij elkaar brengt, 
zouden Hilde Wendt, Felicia Aardema 
en Ramona Roelans graag in vele Zaanse 
wijken zien verschijnen. Enkele politieke 
partijen willen van dit idee werk maken. 

zichtbare plek in de wijk. Het was fijn om 
te merken dat enkele partijen dit idee voor 
leesbevordering omarmden.” 
Verschillende fracties zien niet meteen een 
rol voor de gemeente. PvdA, GroenLinks 
en D66 wel. “Als kinderen niet meer lezen, 
bestaat het risico dat ze later minder kansen 
hebben omdat ze onvoldoende kunnen 
lezen en schrijven”, zegt steunfractielid 
Natascha Stroo. “Een gemeente heeft zeker 
belang bij leesbevordering, lezen gaat niet 
meer vanzelf. Deze initiatiefnemers zijn zo 
gemotiveerd om mensen aan het lezen te 
krijgen, dat willen we graag ondersteunen 
waar mogelijk.”

Zo gemotiveerd, zo veel wensen, constateren 
PvdA, D66 en GroenLinks ook. Stroo: “We 
moeten het wel terugbrengen tot een 
duidelijke doelgroep, zoals jongeren, en 
bescheiden beginnen in vier wijken. Al is er 
niet veel geld nodig, we moeten wel goed 
aangeven waarvoor dan. En zo hebben we 
nog het een en ander met Hilde, Ramona 
en Felicia uit te zoeken. Uiteindelijk moeten 
wij in het najaar de gehele raad overtuigen 
om steun vanuit de gemeente mogelijk te 
maken.”
Kritische vragen van de raadsleden hielpen 
Wendt en collega’s om hun plan concreter te 
maken. “Het is prettig om nu veel overleg te 
hebben met raadsleden. En wij zijn ons wel 
ervan bewust dat niet alles meteen mogelijk 
is. Maar het zou toch prachtig zijn als op 
termijn de gemeente dit in alle wijken zou 
kunnen faciliteren.”
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“Lezen gaat niet vanzelf”

Zwerfboekenkast of mini-bieb

Karma (boven) en Zoëy op het hondenuitrenveld in Zaandam.
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