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VAN IDEE TOT AANWINST IN DE BUURT
Een hondenuitrenveldje, historische afbeeldingen op afvalcontainers of maatregelen die verkeersdrukte verminderen. De
ideeën hierachter zijn allemaal afkomstig van Zaankanters en zijn of worden mogelijk 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.

Beetje meer dan welkom

Je hebt een idee,
maar dan?

Help, wat moet ik met drie kliko’s? Zo had Marijke Krabbenbos wel meer vragen toen
ze zomer 2020 Amsterdam verruilde voor Zaandam. Bij Marijke volgt op een vraag
meestal ook een idee. Kan er geen site komen voor nieuwe bewoners met overzicht van
gebruiken, activiteiten en antwoorden op logische vragen?
Op 2 juni bracht ze dat idee met veel
enthousiasme in bij de online ideeënmarkt.
Een welkomstvideo van de burgemeester,
ambtenaren als ambassadeur in hun eigen
buurt waar ze zelf wonen, Marijke schudt
de ideeën zo uit de mouw: “Die ambtenaar
ziet dan meteen in de buurt welke gezinnen
misschien meer aandacht nodig hebben
en wie mogelijk als vrijwilliger voor iets te
werven zijn.”
Hanneke Veurink (ChristenUnie) en Flip
Hoedemaeker (D66) wilden graag verder
praten. Na overleg in september met de

twee raadsleden en de gemeente, doemden
enkele obstakels op. Van belang is om in
beeld te krijgen wie de nieuwkomers zijn.
Zaanstad mag die gegevens niet zomaar
delen (AVG). En voor subsidie verwachtten
de twee volksvertegenwoordigers
onvoldoende steun van de raad te krijgen.
“De gemeente onderzoekt nu of nieuwe
inwoners in de gemeentelijk basisregistratie
kunnen aanvinken dat ze benaderd mogen
worden”, licht Hoedemaeker toe.
Door geld laat Krabbenbos zich
sowieso niet tegenhouden, “maar een
aanmoedigingsbedrag bij zo’n ideeënmarkt
voor inwoners is wel prettig als duwtje in
de rug. Overigens was de begeleiding vooraf
vanuit de gemeente uitstekend.” Ze is maar
gewoon begonnen met de site Zoveelzaans.
nl. Voorlopig doet ze haar vrije tijd cadeau
aan de stad waar ze het best naar haar zin
heeft. Publiciteit trekt ze aan als nectar
bijen. In november zat ze op verschillende
plekken (Stadsboerderij, Tante Tee, Kazerne
Westzaan) om door Zaankanters gevoed
te worden met allerlei tips. Lokale fondsen
kennen haar inmiddels ook.
Op 1 januari moet een goed gevulde site
live gaan. Of je dan door burgemeester
Hamming welkom wordt geheten, is nog de
vraag. Hoedemaeker: “Marijke laat zien dat
je allerlei wegen kunt bewandelen om stap
voor stap verder te komen, de gemeente is
maar één zijstraat.”

VOORLEZEN ROND
BOEKENKAST IN DE BUURT
Voorlezen aan kinderen is
belangrijk voor hun toekomst.
Zwerfboekenkastjes en
voorleesactiviteiten in de buurt
zouden het laagdrempeliger moeten
maken.
De Bieb voor de Zaanstreek werkt samen
met 60 kinderopvanglocaties en bijna alle
basisscholen actief aan leesbevordering
onder kind en ouders. Leerkracht Hilde
Wendt is ook al voorleesvrijwilliger bij
De Bieb. Samen met Felicia Aardema
en taalcoach Ramona Roelans hoopt zij
met behulp van vier zwerfboekenkastjes
en twee voorleeslocaties lezen nog
dichterbij kinderen te brengen.
Dat idee sprak GroenLinks, D66 en PvdA
wel aan. De raadsleden maken zich
zorgen over het groeiende aantal mensen
dat moeite heeft met lezen en schrijven.
Zij adviseerden de bedenkers op kleine
schaal te beginnen.
“Onderschat niet je verantwoordelijk
heden hierbij”, zegt Natascha Stroo
van GroenLinks. “Je hebt mensen nodig
die steeds op de voorleeslocaties zijn,
mensen die zorgen dat kinderen (blijven)

komen, die ouders erbij betrekken. Dat is
veel werk.”
Wendt verwacht die vrijwilligers wel te
vinden, ze hebben een groot netwerk.
“We zijn nu bezig met een subsidie
aanvraag voor voorleesboeken,
huurkosten en voor de zwerfboeken
kastjes, die we bij Odion willen laten
maken. Op onze locaties zijn al veel
activiteiten met kinderen.”
De Bieb looft het enthousiasme maar
ziet geen rol voor zichzelf. “Incidentele
activiteiten dragen meestal niet bij aan
structurele leesbevordering’, zegt Els van
Caspel, coördinator Voorlezen Thuis.
“Wij ondersteunen ouders thuis
enkele maanden bij het voorlezen,
zodat kinderen daarvan langer profijt
hebben. Ook stimuleren we ouders
taallessen te nemen. Gemotiveerde
voorleesvrijwilligers zijn altijd welkom.”

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 in mei of juni 2022.
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.

Autoweg of Dorpsstraat
De schop moet de grond nog in, maar
op papier is de verbindingsweg tussen
Saendelft en de Communicatieweg al
ingetekend. Daarmee wordt de kans
dat het op een stukje Dorpstraat in
Assendelft rustiger en veiliger wordt,
groter dan ooit.

wethouder te houden. Tjeerd Rienstra
(VVD): “Deze gepassioneerde bewoners
kwamen niet alleen met kritiek maar ook
met mogelijke oplossingen. Een variant met
een tunnel, die alvast voorsorteerde op de
verbinding A8-A9, was ook de favoriet van
de raad, maar bleek veel te duur.”

Al decennia wordt erover gepraat om de A8
of Coentunnelweg aan te laten sluiten op de
A9. Erfgoed, politieke wind, financiën; er lijkt
een vloek op de weg te rusten. Dus houdt de
A8 nog steeds op bij de Nauernasche Vaart.
Inmiddels wonen er ruim 15 duizend mensen
in Saendelft, waarvan er velen voor hun
werk een weg zoeken naar de A9. Dan rijden
ze vaak via Noorderveenweg, Dorpsstraat
Assendelft en de Communicatieweg-West.
“Ik begrijp dat ook nog, maar de veiligheid
en gezondheid van schoolgaande kinderen,
voetgangers en bewoners is niet meer
te garanderen”, zegt Esther Strating van
bewonersgroep ‘Laat Assendelft weer dorp
zijn’. “De woningen staan heel dicht op de
straat en de auto’s staan stil of rijden te
hard. Die worst die ons met de A8-A9 is
voorgehouden, is inmiddels bedorven.”

Sinds 2020 is de boel dan toch in een
stroomversnelling gekomen. Rienstra: “De
wethouder beloofde het op te lossen en is
met succes gaan lobbyen voor de oplossing
van de bewoners. Provincie en vervoersregio
betalen mee en ook de raad heeft geld
gereserveerd.” Strating: “Het lijkt ervan te
komen. Kijk, wij snappen ook dat er allerlei
verkeersonderzoeken aan de aanleg van zo’n
weg voorafgaan. We hebben er alleen geen
begrip voor dat Zaanstad bouwt zonder
goed na te denken over de bereikbaarheid
van nieuwe wijken.”
De beste oplossing voor nu wordt gezien
in een nieuwe verbindingsweg tussen
Noorderveenweg en Communicatieweg
over de oude Noorderweg. Hiervoor kan de
bouwverkeerweg worden gebruikt.

De bewoners vroegen al langer om een
oplossing. Op de ideeënmarkt in 2018 lukte
het hen met concrete alternatieven voor
de verkeersafwikkeling om raadsleden
van partijen als VVD, D66 en LokaalZaans
blijvend geïnteresseerd te houden. Ook
DZ, POV, PVV, DENK en CDA hielpen de
ontsluiting onder de aandacht van de

Tips van bewonersgroep Assendelft
- Bereid je goed voor en werk je plan
zo concreet mogelijk uit
- Vraag hulp van raadsleden; ze willen
best maar herinner hen af en toe
- Zoek voldoende medestanders, ook
om gemotiveerd te blijven.

Vertrouwd beeld in Dorpsstraat Assendelft in het spitsuur.
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