
Bestuursvergadering commissie Dorpscontact 

Locatie:’t Reght Huys Westzaan 

Datum: 3 december 2018, 20.00- 22.00 uur.  

Aanwezig: voorzitter Jerry Jahn, secretaris Ingrid Jahn, Wouter Veenis, Martin van ’ t 

Veer, notulist Carla van den Puttelaar en ruim 30 bewoners.  

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

1+2 Opening vergadering 

Voorzitter Jerry Jahn opent de vergadering met een Sinterklaas gedicht en verwelkomt 

alle aanwezigen met een speciaal welkom voor de sprekers van deze avond: Ron Kiburg 

en Denise de Vries. Tevens heet hij Rosanne Onrust welkom als nieuwe inwoner van 

Westzaan. Ook bedankt hij op deze laatste vergadering van 2018 Wouter, Martin, Ingrid 

en Carla voor hun inzet voor de Commissie Dorpscontact en ook zijn vader Huib wordt in 

het zonnetje gezet voor zijn maandelijkse bijdrage.  

 

3 Notulen  

Jerry bedankt Carla voor de notulen van 5 november. Carla merkt op dat op verzoek van 

de heer Heijink de notulen een kleine aanpassing moeten krijgen. De tekst: 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. 

Moet worden aangepast naar: Het wordt in de toekomst nooit meer zoals het wat of nu is 

met de natuur en diversiteit als gevolg van onder meer maaivelddaling, veranderde 

veehouderij, het natuurbeheer, de lucht-en watervervuiling, de opkomst van exoten en 

het waterbeheer door vergaande verzoeting of de keuze voor verbrakking. 

Deze aanpassing wordt verwerkt in de notulen van 5 november. 

 

4 Mededelingen en ingekomen stukken 

Secretaris Ingrid Jahn heeft 8 berichten ontvangen en leest ze voor:  

- Ingrid heeft meerdere brieven ontvangen van de Verkeerscommissie (Koos Veen, Wim 

Mulder en Paul Falize) m.b.t.  de J.J. Allanstraat, Zuideinde en Vogelenbuurt. Alle brieven 

zijn doorgestuurd naar Dennis Brasser en wethouder Gerard Slegers. De heer Slegers 

gaat het gesprek aan met dhr. Brasser en komt er bij Dorpscontact op terug. 

- bewoners van De Middel en Het Weiver hebben ook een aantal brieven gestuurd naar 

de Verkeerscommissie. Menno van Dijk heeft een werkgroep opgericht en kon helaas niet 

aanwezig zijn. Alle brieven zijn doorgestuurd naar Alexander Reddering van de gemeente 

en de betroken werkgroep. Een gesprek wordt geïnitieerd.  

- Piet Groen is door bemiddeling van de commissie Dorpscontact in gesprek gegaan met 

Arjan Brakenhoff van de gelijknamige autobedrijf Brakenhoff. Dhr. Groen gaf aan 

parkeeroverlast te ondervinden van autobedrijf Brakenhoff. Door het georganiseerde 

gesprek van beide heren is het probleem besproken en opgelost.  

- Vincent van Vught van bouwbedrijf Selie heeft een klacht ingediend over het doek van 

Sinterklaas bij Flowers van Monica. Dorpscontact is het gesprek aangegaan en dat heeft 

tot een goede oplossing geleid.  

- De lantaarnpaal op de hoek Zeilenmakerstraat/Kerkbuurt is nog altijd een discussiepunt 

van Gemeente en commissie Dorpscontact. Eric van Zundert, teamleider infra bij 

gemeente Zaanstad, claimt dat op deze plek nooit een oude lantaarn heeft gestaan zoals 

verder in de Kerkbuurt. Ingrid heeft wel de beschikking over tekeningen waarop de 

authentieke lantaarnpaal staat getekend. Zij doet een oproep aan bewoners die foto’s 

hebben waarop deze nostalgische lantaarnpaal op staat met haar te delen.  

- Harry Slinger heeft verzocht aandacht te schenken aan de voorstelling Kerstfeest in de 

Jordaan in het Zaantheater op 23 december. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. 

- GEEN N1 vraagt of Westzaners het belangrijk vinden om zich aan te sluiten bij deze 

actiegroep. Dit naar aanleiding van een schrijven van WG aan de werkgroep GEEN N1. 

Dorpscontact verneemt graag of er interesse is zodat dit doorgegeven kan worden aan 

Frances de Waal. 



- afberichten: Rina Schenk, C. Tuijn, Mandy, Jaap van ’t Kaar, Jaap Klomp en 

wijkmanager Lya van Arum 

Indien u meer wilt weten over bovengenoemde mededelingen of e.a. wilt inzien, kunt u 

contact opnemen met Ingrid Jahn.  

 

5 Verrassing 

• Supermarkt manager Bas de Gruijter van de Coop is tot zijn eigen verbazing de 

verrassing van de avond. Bas overhandigde voorzitter Jerry een cheque van 

€158,60 voor de commissie Dorpscontact en speelde zo voor Sinterklaas. Het 

bedrag op de cheque is het resultaat van de statiegeld actie bij de Coop. Coop-

klanten konden hun statiegeld doneren aan een goed doel en de Coop verdubbelt 

het gedoneerde bedrag.  Een bedrag dat meer dan welkom is, zeker omdat voor 

2019 een nieuwe beamer moet worden aangeschaft. Bas laat ook weten dat 

goede doelen voor de statiegeldactie het hele jaar door aangemeld kunnen 

worden. Inzendingen worden getoetst aan de hand van criteria en elk kwartaal 

start een nieuwe statiegeldactie.  

• Voorzitter Jerry Jahn meldt dat hij 10 vrijkaartjes heeft voor North Sea Venue 

Zaandam in de Lexion op 9 februari 2019. Wil je kans maken op een kaartje dan 

is een mail naar dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl voldoende.  

 

 

6 Presentatie Ron Kiburg 

De heer Ron Kiburg hield namens Zaans Maritiem, een werkgroep van de Vereniging 

Zaans Erfgoed, een presentatie. Ron is sinds kort voorzitter van de werkgroep en nam de 

aanwezigen mee in de geschiedenis van de scheepsvaart in de Zaanstreek. Door de 

waterrijke omgeving, zeker rond de 17e eeuw, toen polders zoals de Beemster, 

Schermer, Purmer, etc. nog open waren floreerde de scheepsbouw. Rond het einde van 

de middeleeuwen woonde in de Zaanstreek en omstreken meer zeelui dan boeren terwijl 

deze gebieden van oorsprong agrarisch waren. In Westzaan op de Overtoom zat in die 

tijd een scheepswerf. De Overtoom dankt zijn naam aan het feit dat een overtoom een 

plaats is waar een schip over een dijk of dam wordt getrokken. Het grootste deel van de 

koopvaardijvloot bestond uit Fluitschepen waarvan meer dan de helft in de Zaanstreek is 

gebouwd. Meer dan 60 scheepswerven zaten langs de zaan en op jaarbasis goed voor 

150 tot 200 schepen. De fluitschepen werden in het water in 3 tot 4 weken afgebouwd. 

Een fluitschip had zowel aan de voor- als achterkant luiken waardoor lange masten 

geladen en vervoerd kunnen worden. Ook de walvisvaart was een belangrijke bron van 

inkomsten en volgens Ron was de helft in handen van de Zaanstreek. Met enige afschuw 

in zijn stem, meldt Ron dat jaarlijks ruim 800 walvissen werden gevangen. De wervels 

werden ook vaak gebruikt voor bestrating. Matrozen kwamen vooral uit Polen en Rusland 

de hogere functies werden vooral door Nederlanders bekleed. 

Ook vertelde Ron over de plannen om een historische scheepswerf op te tuigen. Mede 

door de komst van het fregat Shtandart in september jl. naar Zaandam is inmiddels het 

gemeentebestuur van Zaandam ook overtuigd van de historische waarde van een 

scheepswerf. De Shtandart is een replica van het Russische schip dat Peter de Grote in 

1703 in Sint-Petersburg liet bouwen onder leiding van een Hollandse scheepsbouwer. 

“Het draait niet meer om de vraag of de werf er moet komen maar eerder waar en 

wanneer” zo vertelde Ron met trots. Op dit moment wordt onderzocht welke locatie het 

meest geschikt zal zijn. De locatie moet immers toeristenstromen aankunnen, maar ook 

toeleveringsbedrijven als een zeilenmakerij, kompasmakers, beeldsmederijen etc.  

 

7 Winter Fair 

Denise de Vries komt een laatste up-date geven omtrent de Winterfair op zaterdag 8 

december. Ook worden nog vragen gesteld door bewoners.  

 

8  Wvtt en Rondvraag 

Martin van ’t Veer meldt dat  op zaterdag 5 januari weer Snertdag is in de Kwaker. 

Entree is gratis wel wordt gevraagd om een vrijwillige bijdrage die ten goede komt aan 

onderzoek voor het kind van dirigent Rolf Hoogenberg.  
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Dhr. Mulder vraagt hoe de benodigde handtekeningen (naar aanleiding van inbreng van 

de heer Ronald Vet) worden verkregen om het Definitieve Ontwerp (DO) van de 

herinrichting Westzaan tegen te houden dan wel aan te passen. Mulder oppert dat de 

verkeerscommissie een briefje verspreidt in de betreffende buurten. Ingrid belooft een 

oproep te plaatsen om te zien of men bereidt is een handtekeningactie te organiseren. 

Paul Falize vraagt aandacht voor de buurtpreventie Whatsapp van Westzaan dit naar 

aanleiding van een diefstal van een elektrische fiets en pleit om het bestaan van de 

Whatsapp groep ook via social media onder de aandacht te brengen zodat meer 

bewoners van het bestaan weten. Ook meldt hij dat de app Next Door ook mogelijkheden 

biedt m.b.t. buurtpreventie. 

Ron Kiburg vraagt naar het recept van de overheerlijke appeltaart, wat weliswaar een 

daverend gelach oplevert maar niet het geheim.  

Koos Veen dringt aan om het overleg met de heer Dennis Brasser op korte termijn te 

laten plaatsvinden i.v.m. de DO. 

DHr Vet geeft aan dat hoofd van de afdeling de aangewezen persoon is en anders de 

verantwoordelijke wethouder. 

Martin van ’t Veer zegt eerst de handtekeningen bij elkaar krijgen en daarna de 

ambtenaren onder druk zetten. 

Jerry geeft wijkagent Peter van ’t Veer een compliment voor zijn rol tijdens de 

Sinterklaasintocht. 

 

9 Sluiting vergadering 

Jerry bedankt de gastsprekers en alle aanwezigen en eindigt met een kerstgedicht. Alle 

aanwezigen worden uitgenodigd voor een hapje en een drankje en om nog wat na te 

praten met elkaar. De nieuwjaarsreceptie van de Westzaanse Gemeenschap in 

samenwerking met de commissie Dorpscontact is op 7 januari en de volgende 

vergadering op maandag 4 februari 2019. 

 

 

 


