
Bestuursvergadering commissie Dorpscontact 

Locatie:’t Reght Huys Westzaan 

Datum: 7 mei 2018, 20.00- 22.00 uur.  

Aanwezig: voorzitter Jerry Jahn, Notulist Carla van den Puttelaar, secretaris Ingrid Jahn, 

Wouter Veenis, Martin van ’ t Veer en 21 bewoners.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1+2 Opening vergadering 

Voorzitter Jerry Jahn opent de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen met een 

speciaal welkom voor de sprekers van deze avond: Mark de Beer en Jan Schoen. 

 

3 Notulen  

Jerry bedankt Carla van den Puttelaar voor de notulen van 9 april, de notulen worden 

goedgekeurd door de aanwezigen.  

 

4 Agenda 

De agenda blijft ongewijzigd en is akkoord.  

 

5 Nieuws en mededelingen 

Secretaris Ingrid Jahn is wegens familie omstandigheden wat later, maar heeft wel een 

en ander voorbereid. Dirk en Rina Steenmeijer en Joke Eerenberg nemen de honneurs 

als gastvrouw waar, waarvoor dank.  

Mededelingen: 

- Er zijn veel reacties binnengekomen m.b.t. de festivals en de plannen van 

Amsterdam om een festivalgebied aan te leggen op de N1 kavel aan de rand van 

Westpoort. Om die reden is Francis de Waal uitgenodigd om e.a. toe te lichten en 

is er vanuit de commissie een mailtje gegaan naar de Gemeente ter kennisgeving. 

 

 6 Mark de Boer 

Commercieel manager Mark de Boer van GP Groot is uitgenodigd om over de 

geschiedenis van GP Groot te vertellen en over het onlangs in gebruik genomen 

tankstation NXT op bedrijventerrein HoogTij. De presentatie start met een oude foto van 

brandstofhandel en Transportbedrijf FA. G.P. Groot en Zonen. Oprichter Gerardus Petrus 

Groot startte dit bedrijf in 1917. Op Youtube is een filmpje te bekijken; 100 jaar GP 

Groot, dat de geschiedenis in beeld brengt. In eerste instantie was Gerardus Petrus Groot 

melkrijder en handelaar en is zijn bedrijf uitgegroeid tot een onderneming met 800 

medewerkers verdeeld over meerdere locaties in Nederland. Alle zonen van Gerardus 

Petrus Groot werken mee in het bedrijf en na het overlijden van hun vader in 1946, 

wordt GP Groot officieel brandstofhandel. Door kansen te benutten en te werken aan 

innovatie breidt GP Groot zich sterk uit richting grond-, weg- en waterbouw en later 

richting afvalcontainers. Inmiddels speelt GP Groot ook een belangrijke rol in recycling 

van afval naar grondstoffen en energie. 70% van het afval wordt hergebruikt tot nieuwe 

grondstoffen en energie. Maar liefst 2500 ton afval wordt per week verwerkt bij Soritva 

waarvan GP Groot samen met HVC eigenaar is. Ook mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt werken hier en sorteren met name afgedankt elektrisch- en elektronisch 

apparatuur. Tankstation NXT in Westzaan is het 2e station dat is geopend op 15 maart 

j.l., een 3e volgt nog in Dronten. De stations ogen futuristisch en zijn modulair, waardoor 

de stations gemakkelijk aan te passen zijn op de vraag en de toekomst. Ondanks dat 

fossiele brandstof nog steeds de meest gebruikt brandstof is, is elektrisch rijden en rijden 

op waterstof de toekomst. De Boer verwacht dat het nog zeker tot 2030 duurt voordat 

alle auto’s elektrisch rijden en waterstof een serieuze optie is. Batterijen moeten een 

ruimere actieradius krijgen en het kost tijd om het huidige wagenpark te vervangen. 

Houders van een GP Groot tankpas kunnen op 200 locaties met korting tanken in 

Nederland en krijgen een verzamelfactuur. Een ding is duidelijk GP Groot schuwt 



veranderingen niet en heeft inmiddels drie overkoepelde bedrijfsonderdelen: infra en 

engineering, inzameling en recycling en brandstoffen en oliehandel.  

 

7 Jan Scarpa 

Jan Schoen geboren naast de Prins in 1949 is auteur van het boek De Exoot onder de 

pseudoniem Scarpa, het Italiaanse woord voor schoen. Jan vertelt dat hij tot het 

schrijven van deze roman is gekomen door een belofte aan zijn broer, schrijver Aad, die 

op 22-jarige leeftijd overleed. Het boek berust deels op waargebeurde zaken en is deels 

fictief. Jan vertelt dat hij zich herinnert dat hij op 4-jarige leeftijd het gevoel had dat er 

soms een ander jongetje in hem zat. Een briljant jongetje dat allemaal dingen deed die 

hij niet kon. Na de middelbare school ‘verdween’ het jongetje die in het boek Lucas Hak 

heet. “Door zijn ogen heb ik gekeken naar Westzaan en is Westzaan het decor waar het 

verhaal zich afspeelt.” Oude inwoners die De Exoot lezen, zullen bepaalde bedrijven als 

het Postkantoor en bepaalde mensen nog wel herinneren. Jan leest een hoofdstuk voor 

uit De Exoot.  

 

8  Wvtt  

Festivals: Francis de waal vertegenwoordigt namens de Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg, 

Bewonersvereniging Zijkanaal F Halfweg, Woonwagenlocatie Wethouder van Essenweg, 

Tuinpark Groote Braak, Belangenvereniging Eigenaren Droompark Spaarnwoude en een 

aantal bewoners van Halfweg Noord vanavond de belangen. Zij hebben zich met elkaar 

verenigd in GEENN1! Samen strijden zij tegen de aanleg van een festivalterrein op de N1 

kavel aan de rand van Westpoort. Deze kavel ligt in de hoek van de Westrandweg en 

Dortmuiden, direct aan de rand van de gemeentegrens van Amsterdam met 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude en aan de Westpoortweg, tegenover Oil Tanking aan 

het Noorzeekanaal. Voor Westzaan kan dit bij meewind geluidsoverlast geven. Het 

verhaal begint in 2016 als Amsterdam het idee heeft opgevat om de geluidsoverlast van 

Festivals in de stad terug te dringen en geluid belastende festivals uit de stad wil weren. 

Hun oog valt op de eerder genoemde N1 locatie. Maart 2017 krijgen bovengenoemde 

bewoners van de betreffende gemeenten dit te horen. GeenN1! heeft daarop een 

zienswijze gestuurd die de zaak aan het rollen heeft gebracht. Resultaat is dat de 

mogelijkheden van Amsterdam met N1 zijn teruggeschaald naar juridisch maximaal 12 

festivals per jaar en 20.000 bezoekers. Praktisch blijkt slecht 6-7 festivals haalbaar te 

zijn i.v.m. de hersteltijd die nodig is voor het gras. Dit jaar vinden er 3 pilot festivals 

plaats te weten: 4 en 5 mei, 2 juni en 14 juli. In de derde week van juli wordt het 

onderzoek afgerond. Op 25 mei is er nog een vergadering en voorzitter Ingrid Jahn 

vraagt of zij een uitnodiging per e-mail kan ontvangen om deze door te sturen aan de 

bewoners van Westzaan. Francis de Waal geeft aan dat het belangrijk is geluidsoverlast 

te melden op no 14-020 zodat registratie plaats kan vinden en meegenomen kan worden 

in het onderzoek. Uiteindelijke doel van GEENN1! is tegenhouden dat het terrein er komt. 

Omdat, zo zegt Francis, bij een volgend college weer andere voorwaarden kunnen gelden 

en we weer van voren af aan kunnen beginnen. Om de daadkracht te vergroten vraagt 

Francis of Westzaan zich wil aansluiten bij GEENN1! Waarbij ze aanbiedt ook de belangen 

van Westzaan te behartigen. Joop van Zuylen, specialist milieu van gemeente Zaanstad, 

neemt deel aan de werkgroep Geluid en ziet graag dat bewoners uit zijn gemeente ook 

deelnemen aan de werkgroep. De website geenn1.nl biedt meer informatie en tips. 

Oranje Comité: 27 april is goed verlopen, het weer zat mee en de aanloop was goed. 

Volgende week houdt het Oranje Comité een evaluatie en gaan ze aan de slag met de 

voorbereidingen voor 2019. Jerry geeft een compliment over de organisatie.  

Visser-Schoenspeld: Wouter Veenis neemt het woord. De Visser-Schoenspeld is een 

speld die wordt uitgereikt aan Westzaners die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor 

de gemeenschap. Marianne Katee, Otto Hauzendorfer, Frits Klerk en Emma Fritsma 
hebben deze onderscheiding op 5 mei j.l. ontvangen en vanavond krijgt Gerda 

Steenbergen de speld omdat zij afwezig was. Zij ontvangt de onderscheiding voor haar 

inzet als plaatsvervangend vice voorzitter van de WG, werkzaamheden voor de 

Hervormde kerk, vrijwilligerswerk voor de Kwaker en de toneelgroep van Westzaan. De 

Visser-Schoen prijs is een initiatief van mevrouw Visser-Schoen die na het overlijden van 

haar man bij de notaris een fonds heeft opgericht. Martin van ’t Veer en Wouter Veenis is 



toen gevraagd om dit fonds te beheren. Meneer en Mevrouw Visser verkocht chocolade 

en rolletjes drop op de Albert Cuyp in Amsterdam.  

 

9 Rondvraag 

Jaap Klomp meldt dat de blikjesvanger bij de Kikker op het Rietoppad, 50 meter is 

verplaats. Hij stelt voor om de afdeling monumentenzorg te vragen hoe het staat met de 

lantaarnpalen in de Kerkbuurt. Ingrid Jahn geeft aan ermee bezig te zijn en heeft de 

verschillende gekleurde lampen aangekaart. 

Ingrid Jahn zegt dat de heer Ron van de Werff haar man Huib Jahn heeft aangesproken 

dat de haaientanden op het wegdek bij de Zeilenmakersstraat verwijderd zijn. Hierdoor 

ontstaan vervelende verkeerssituaties op de hoek Kerkbuurt/Zeilenmakersstraat. Er komt 

een melding voor de Verkeerscommissie en voor de gemeente Zaanstad. 

Jerry Jahn meldt dat de bijeenkomsten van de Verkeerscommissie goed worden bezocht. 

Een verslag wordt nog gemaakt door Dennis Brasser en zodra de informatie compleet is 

komt deze op Facebook en op de infoborden op de Noord en Zuid. 

Marianne Katee maakt zich zorgen over het plan om gebakken stenen te gebruiken voor 

de bestrating omdat deze spekglad zijn bij vorst. Ook de prijs van de stenen vindt ze 

bezwaarlijk. De zorg is geuit en meegegeven als commentaar op het plan van de 

Gemeente.  

Bas de Gruijter van de Coop Kerkbuurt Westzaan heeft het bestuurd gevraagd te melden 

dat met de DOEKOE-actie de Kroosduiker-Noord als grote winnaar naar voren is 

gekomen. Hij neemt contact op met de deelnemende scholen om de DOEKOE cheques 

daadwerkelijk te overhandigen. 

 

10+11 Sluiting vergadering 

Jerry bedankt de gastsprekers en alle aanwezigen en nodigt iedereen uit voor een hapje 

en een drankje en om nog wat na te praten met elkaar. 

De volgende vergadering is op 4 juni 2018. 

 

 

 


