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Noord moet leefbaar en
bereikbaar blijven
Fietsbruggen, een busverbinding naar nieuwe woonwijken en het
stimuleren van autodelen. In een groeiend Zaanstad Noord krijgen
fietsers en voetgangers vooral in de centra van Krommenie en
Wormerveer voorrang op de auto.
De raad bespreekt de komende week het
Mobiliteitsplan Noord. Het gaat om ideeën
over hoe de huidige en duizenden nieuwe
bewoners zich de komende jaren veilig
door Wormerveer en Krommenie kunnen
verplaatsen. Zaanstad wil de dorpen beter
verbinden, de treinstations versterken en
bedrijventerreinen ook voor fietsers en
bussen beter bereikbaar maken. Autodelen
moet het aantal auto’s terugdringen. In de
dorpscentra zullen nog weinig auto’s te zien
zijn, sluipverkeer wordt geweerd.
“Goed dat voor nieuwe wijken als Zaanse Pijl
en Zaankwartier (Meneba) een busverbinding
wordt voorgesteld”, beklemtoont PvdAwoordvoerder Geert Rijken. “In Zaanstad
kiezen we voor binnenstedelijk bouwen en
moet de auto ruimte inleveren. Autodelen
kan een prima alternatief worden voor een
tweede auto.”
Autoluwe dorpscentra waar het goed
winkelen en ontspannen is, krijgen ook steun
van de PvdA. “Om sluipverkeer te weren
en doorstroming mogelijk te maken, is het
wel cruciaal dat die aansluiting A8-A9 er

komt. Dan kan de Provincialeweg een 50km
worden. Op dat moment zal de provincie
wel willen meewerken aan bijvoorbeeld een
aansluiting van de Marslaan in Krommenie,
zoals bewoners nu al graag willen.”
Zover is het echter nog lang niet en daarom
moeten gemeente en bewoners volgens
Rijken gezamenlijk oplossingen vinden voor
de verkeersdrukte. Daarbij kan het gaan
om maatregelen als eenrichtingsverkeer,
venstertijden (zoals Busbrug) en
bestemmingsverkeer.

Verkeer Zaanstad Noord
Ook ChristenUnie-fractievoorzitter
Hanneke Veurink hamert op uitgebreid en
goed overleg met buurtbewoners. “Betere
fietsverbindingen en autoluwe centra
spreken ons ook erg aan. De gemeente
moet mensen overtuigen met goede
alternatieven voor de auto, zoals versterking
van de stations, omdat de NS meer treinen
wil laten stoppen. De parkeerplaatsen

HEMBRUGBOS ONTHULT
ZIJN MYSTERIES

“Met de komst van bewoners op het
Hembrugterrein is het mooi dat het bos

aan de randen van de centra zouden gratis
of heel goedkoop moeten zijn. Wellicht
zien centrumbewoners op termijn ook
dat een betaalde bewonersvergunning
het voordeel biedt dat ze altijd dichtbij
kunnen parkeren. Veurink ziet graag dat

grotendeels toegankelijk wordt”, zegt
GroenLinks-woordvoerder Jonathan
van der Sluis. “Het wordt gelukkig geen
park, waar alles netjes is aangeharkt.
De natuur moet zichzelf kunnen blijven
ontwikkelen. Op aanbeveling van
insprekers kiest de gemeente ervoor geen
fietspad door het bos aan te leggen. Ook
wel een beetje jammer, maar wij staan er
wel achter.”
Van der Sluis noch POV-woordvoerder
Karin Lassooy zou één hectare bos
willen inruilen voor hoogbouw van
extra woningen, waaraan Zaanstad zo’n
behoefte heeft. Lassooy: “Dit militair
erfgoed en enige bos moet zijn identiteit
zoveel mogelijk behouden. Toch zouden
beide bosdelen voor ons nog meer
toegankelijk mogen worden. Dan is er
wel toezicht op het gebruik nodig. Met
laagbouwwoningen in het bos heb je
meteen sociaal toezicht. En waarom
zouden we er niet mogen fietsen?”

de Zaan beter wordt benut om mensen te
vervoeren. “Een Waterbus als in Rotterdam
moet hier toch ook kunnen, en niet alleen
voor toeristen. We zijn zeer benieuwd naar
de pilot waterhubs in combinatie met
fietsenstallingen.”

Sport, cultuur en hulp
makkelijker met Stadspas
Zaanstad wil het gezinnen met
weinig geld - en vooral hun kinderen makkelijker maken om mee te doen met
sportactiviteiten en culturele expressie.
Een stadspas, die korting geeft, moet
daarbij helpen. De raad is overwegend
positief maar heeft nog veel vragen.

Tientallen jaren kon het ‘verboden’
bos op het Hembrugterrein haar eigen
gang gaan. Nu er een woonwijk komt
voor ruim tweeduizend mensen, zien
college en raad graag dat iedereen
van het enige bos in Zaanstad kan
genieten. In welke mate dat gebeurt, is
nog de vraag.
Zaanstad is eigenaar van de pakweg 15
voetbalvelden aan bos, bestaande uit
het Naoorlogse bos (aanplant na 1940)
en het Plofbos. Het was militair terrein.
Zo werd in het Plofbos munitie getest
en opgeslagen. De natuur kon zich
‘betrekkelijk ongestoord’ ontwikkelen.
De raad debatteert komende week over
de plannen met het bos. De gemeente
wil zowel de bijzondere biodiversiteit
(vleermuizen, bosanemonen) als
de historische betekenis (er liggen
Rijksmonumenten) behouden. Maar
omwonenden en andere Zaankanters
moeten dat ook kunnen ervaren. Het
Naoorlogse bos wordt daarom goed
toegankelijk voor voetgangers. Het
Plofbos wordt beperkt opengesteld om
het mysterieuze karakter te benadrukken.

Dorpscentra zoals hier in Wormerveer, worden vooral autoluw en aantrekkelijk gemaakt
om te wandelen, winkelen en ontspannen. Foto Floor van der Vlist

De stadspas geeft korting op sport, cultuur
en recreatie en biedt ook voordeel en
acties in de horeca en in winkels en voor
andere voorzieningen in de stad, zoals de
Voedselbank. De stadspas wordt gratis voor
inwoners met een laag inkomen en voor
mantelzorgers en is bovendien voor alle
inwoners te koop. Uiterlijk ziet de stadspas er
voor iedereen hetzelfde uit, maar het aanbod
op de stadspas kan verschillen.
Zo hoopt de gemeente meer mensen in
armoede te bereiken. De pas maakt het
bijvoorbeeld makkelijker om kinderen via de
regeling Meedoen Zaanstad gratis te laten
sporten of zich creatief te ontwikkelen. De
raad besluit 10 maart over verdere uitwerking
van de stadspas.
“Het is een goed idee, maar ingewikkeld”,
zegt VVD-woordvoerder Annemarie
van Nieuwamerongen. “Soms betekent
gratis meedoen aan sport of een
theatervoorstelling ook extra kosten aan
bijvoorbeeld voetbalschoenen of reiskosten.
De stadspas slokt nu al het geld uit het

ZAANSTAD

armoedebudget op. Voor steun af en toe,
bijvoorbeeld voor medische zorg voor
huisdieren, is dan geen geld meer. Bovendien
gebruikt de gemeente als dekking voor de
extra onverwachte kosten een geldpotje dat
eigenlijk voor jeugdzorg en wmo is bedoeld.”
Zowel Van Nieuwamerongen als DENKwoordvoerder Khaan Kük betwijfelen of
er voldoende ondernemers en instellingen
kortingen gaan geven. “Wat ons betreft
worden vooral lokale ondernemers
geprikkeld om mee te doen”, reageert Kük.
“Ik ben wel benieuwd hoe de wethouder
dit wil aanpakken. Voor ons telt vooral dat
mensen met een stadspas niet bij elke loket
voor ondersteuning steeds het moeilijke
verhaal over hun inkomenssituatie hoeven te
vertellen. De extra kosten moeten bovendien
niet ten koste van jeugdzorg gaan. Misschien
is er nog ruimte in het budget voor cultuur.”

De Stadspas moet sport voor alle kinderen
toegankelijk maken. Foto Mike Bink

