
Bestuursvergadering commissie Dorpscontact 

Locatie:’t Reght Huys Westzaan 

Datum: 5 november 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 30 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: Jan Heijink en Dennis Brasser. Als 

speciale gast waren Laura Virág en Jamie Klingers uitgenodigd. Voorzitter Jerry Jahn 

overhandigde beide dames een cheque ter waarde van € 865, bestemd voor de Stichting 

van het Kind. Laura en Jamie, beide in hun examenjaar op het Pascal College in 

Zaandam, besloten hun profielwerkstuk eens anders aan te pakken. Een loterij werd het 

gezamenlijke plan om geld in te zamelen voor kinderen die door omstandigheden niet 

thuis kunnen wonen. In Nederland hebben maar liefst 51.000 kinderen hiermee te 

maken. Een geweldig initiatief natuurlijk van Laura en Jamie om met de opbrengst het 

leed van deze kinderen te verzachten. Een luid applaus viel hun dan ook ten deel en twee 

fotografen stonden klaar om beide dames op de gevoelige plaat vast te leggen.  

 

3 Notulen  

Jerry bedankt Monica ten Cate voor de notulen van 1 oktober. De notulen worden 

goedgekeurd door de aanwezigen.  

 

4 Mededelingen en ingekomen stukken 

Secretaris Ingrid Jahn meldt dat een verzoek is binnen gekomenen of de presentatie van 

Dennis Brasser ook nog op een andere locatie/moment is te bekijken. 

 

5 Presentatie Jan Heijink 

Speciaal voor deze avond heeft dhr. Heijink een powerpoint gemaakt om de aanwezigen 

ook visueel te informeren over de biodiversiteit  van het buitengebied van Westzaan. 

Dhr. Heijink woont al 39 jaar in Westzaan en heeft 6 jaar als ecoloog bij de gemeente 

gewerkt. Dhr. Heijink gaat terug in de geschiedenis en toont beelden waarop te zien is 

hoe waterrijk Nederland vroeger was. Sinds men rond 1932 begon met de afsluiting van 

de Zuiderzee, is het water dat in de polders wordt ingelaten zoet. Dhr. Heijink vertelt hoe 

uniek de  biodiversiteit van het natuurgebied in en rondom Westzaan is en hoe zeldzaam 

de brakwatervenen zijn met de daarbij behorende flora en fauna. Zo is het 

Westzijderveld het leefgebied van de Noorse Woelmuis en is voor de oplettende vogelaar 

een breed aanbod van weidevogels te spotten zoals de gele kwikstaart, veldleeuwerik, 

graspieper. Maar ook moerasvogels als de karekiet, het baardmannetje en de kiekendief 

vinden we terug in en om Westzaan. De flora in de polder biedt ook een diversiteit met 

ondermeer rietorchis, rode zonnedauw en koekoeksbloem. De toekomst van de 

biodiversiteit staat echter onder druk zo meldt dhr. Heijink door ondermeer lucht- en 

watervervuiling, verzoeting of verbrakking en opkomst van exoten zoals de appelbes. 

Ook benadrukt Heijink dat de inzet van vrijwilligers tijdens de Ongeschonden Behoud 

Westzijderveld (OBW) werkdagen van belang is om het natuurgebied te onderhouden.  

 

6 Toelichting herinrichting Westzaan 

Dennis Brasser projectmanager bouwplanontwikkeling en civiele techniek bij Gemeente 

Zaanstad, was uitgenodigd om vragen te beantwoorden van bewoners en/of 

onduidelijkheden weg te nemen in het kader van de herinrichting van de J.J. Allanstraat-

Zuideinde-Vogelbuurt. Geen presentatie maar een uitleg en verduidelijking omtrent de 

definitieve ontwerpfase (DO). Dit betekent, zo liet de heer Brasser weten, dat er geen 

aanpassingen of veranderingen meer plaats vinden. Het project m.b.t. de herinrichting 

gaat een jaar in beslag nemen, immers 40.000m² straatwerk is geen sinecure. Voor de 



bestrating wordt een gebakken straatsteen gebruikt die past bij de huidige bestrating 

elders in Westzaan en het gevoel van de historische kern versterkt. Tijdens deze 

werkzaamheden wordt Westzaan afgesloten voor verkeer en is alleen 

bestemmingsverkeer mogelijk. Voor langzaam verkeer en voetgangers blijft Westzaan 

wel toegankelijk. Gewerkt wordt van Noord naar Zuid in stukken van 100 meter dat als 

een “treintje” opschuift. De verwachting is dat 1½ tot 2 weken nodig is om de 100 meter 

te bestraten. Verder werd duidelijk dat de 30 kilometer zone uitgebreid wordt en op de 

50 kilometer zones wordt optisch versmallende bestrating aangebracht. Door met 2 

kleuren bestrating te werken wordt de illusie gewekt dat een versmalling in de weg 

optreedt waardoor automobilisten langzamer zullen rijden. Zo is de verwachting. De 

gedeeltes waar nu nog een adviessnelheid van 30 km geldt, wordt dit een verplichte 

snelheid. Ook licht de heer Brasser toe waarom niet gekozen is voor een 

fietssuggestiestrook. Een fietssuggestiestrook heeft als nadeel dat auto’s gewoon mogen 

parkeren op deze stroken, iets dat de Gemeente wil voorkomen. Ondanks dat bewoners 

van de betreffende omgeving inspraak hebben gehad, waren de aanwezige bewoners uit 

deze omgeving niet geheel enthousiast over de DO. Vooral het feit dat Westzaan geen 

fietsstrook krijgt of een markering met een witte onderbroken streep, viel niet in goede 

aarde. Bezorgdheid was er met name over de veiligheid op de lange termijn, als door 

gewenning de optische versmalling niet meer werkt. De heer Brasser zei dat 

verkeersdeskundigen positief hebben geadviseerd m.b.t. deze oplossing. De mededeling 

dat de Vogelbuurt grotendeels een éénrichtingsweg wordt, kon ook niet op steun rekenen 

van de aanwezige bewoners uit die specifieke buurt. Kortom, er zijn toch wel wat 

bezwaren geuit op het definitieve ontwerp en bewoners uit de specifieke omgeving 

vonden het jammer dat slechts een kleine afvaardiging aanwezig was. Ook uitte een 

aantal winkeliers hun zorgen m.b.t. bereikbaarheid en bevoorrading, dhr. Brasser geeft 

aan om hierover t.z.t afspraken te maken met de betreffende aannemer omdat die het 

aanspreekpunt wordt tijdens de uitvoering. Op de vraag of direct een glasvezelkabel 

wordt aangelegd meldt dhr. Brasser dat de mantelbuis wordt neergelegd en de kabel 

later er doorheen kan worden getrokken. Ook geeft dhr. Brasser aan dat festiviteiten in 

Westzaan zijn meegenomen in de planning. Vragen die onvoldoende of onbeantwoord 

bleven, zijn: 

- planning loodsanering gelijktijdig met herinrichting  

- op basis van welke keuzes is besloten tot grotendeels 1 richtingsverkeer in de 

Vogelbuurt 

- wanneer de kabels van de openbare verlichting vernieuwd gaan worden 

- riolering Vogelbuurt 

- slechte bereikbaarheid meldnummer 14075 en terugkoppeling van 

vragen/klachten, etc. 

 

7 Wvtt en Rondvraag 

Lya van Arum heeft een folder bij zich over subsidie voor geluidsisolerende ventilatie 

voor woningen rondom HoogTij en Westpoort en geeft aan dat het geld tot eind 2018 

beschikbaar is. Indien het geld niet wordt aangewend voor de isolatie zal het geld voor 

iets anders worden aangewend. 

Ilonka meldt dat kaarten voor het eindejaar concert in de Grote Kerk met Marco Bakker 

bij bakkerij Verhagen kunnen worden gekocht. 

Ingrid Jahn vraagt aan dhr. Brasser hoe het staat met het ontwerpplan voor de  

Dolphijnstraat. Tijdens de Lichtjesavond zijn mensen gevallen door de ongelijkmatige 

bestrating.  Dhr. Brasser geeft aan niets te weten van dit ontwerp en de huidige situatie. 

Ingrid zegt toe het ontwerp te mailen. Dhr. Brasser geeft aan dat het niet mee wordt 

genomen in het lopende project m.b.t. de herinrichting, maar dat het eventueel als 

aanvullend werk kan worden uitgevoerd. In het kader van de boomwortels die nu voor 

een onregelmatig pad zorgen wordt als suggestie een schelpenpad genoemd. 

Jerry Jahn meldt dat op de kruising een aantal leenfietsen komen, waarover in een later 

stadium meer. En dat hij druk is met het regelen van de kerstbomen. 

Gevraagd wordt of de Winterfair dit jaar nog zal plaatsvinden. Bekend is dat de 

vergunningen zijn aangevraagd en op 8 december dit event zal plaatsvinden. 

 

8 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 3 december 2018. 

 

 

 


