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Lustrum Dorpscontact nieuwe stijl

In juni zijn voorzitter Jerry Jahn en secreta-
ris Ingrid Jahn vijf jaar bestuursleden van de 
commissie Dorpscontact. Geen sinecure, ze-
ker als je beseft dat zij dit vrijwillig doen en 
ze er ‘gewoon’ ingestapt zijn omdat Dorps-
contact anders zou ophouden te bestaan. 
Reden om Ingrid vijf vragen voor te leggen.

Dorpscontact is opgericht op 5 januari 1982 met 
als doel het scheppen, in stand houden en bevor-
deren van het algemeen welzijn van de bewoners 
van Westzaan. Zo staat in de statuten te lezen 
die ik mag inzien van Ingrid. In die tijd waren er 
nog veel subsidiepotjes waarmee Dorpscontact 
activiteiten kon bekostigen, maar ook rechtsza-
ken tegen de gemeente Zaanstad werden hieruit 
betaald. Ingrid vertelt dat zij een keer bij een ver-
gadering aanwezig was en gemeente en bestuur 
lijnrecht tegenover elkaar stonden en het er hard 
aan toe ging. Toen was er sprake van dat Dorps-
contact zou ophouden te bestaan, met name door 
het stopzetten van de subsidie van de gemeente 
Zaanstad en door de afnemende belangstelling 
van bewoners, zo heeft Ingrid gehoord. Jerry 
zorgde ervoor dat hij en zijn moeder het bestuur 
mochten vormen, waarop Wouter Veenis en Mar-
tin van ’t Veer spontaan besloten hen te onder-
steunen. En zo gebeurde het dat op 5 juni 2015 de 
eerste vergadering van Dorpscontact nieuwe stijl 
plaatsvond. 

Wat is de nieuwe stijl?
‘Toen Jerry en ik het bestuur zouden vormen, wist 
ik wel dat het anders moest. Bewoners moesten 
zich weer betrokken voelen en ook de samenwer-
king met gemeente Zaanstad moest anders. Geen 
rechtszaken, maar in gesprek zijn met elkaar om 
verschillen in standpunten op te lossen.’

Hoe heb je dat aangepakt?
‘Ik ben van mening dat gezelligheid eraan bij-
draagt dat bewoners zich welkom voelen. Een 
ander speerpunt is respectvol met elkaar omgaan 
en dat je naar elkaar kunt luisteren. Zo ook met de 
gemeente Zaanstad en de ambtenaren. Hierdoor 
worden wij nog steeds jaarlijks door de gemeente 
Zaanstad gedeeltelijk financieel ondersteund, 

waar wij heel dankbaar voor zijn. Verder wordt 
Dorpscontact vanuit het Geertje Visser-Schoen-
fonds en het Bijzondere Activiteitenfonds gespon-
sord. Prioriteit was en is dat er geen bijdrage van 
belangstellenden wordt gevraagd, waardoor de 
vergaderingen van Dorpscontact voor iedereen 
toegankelijk zijn. Gezelligheid creëren we door 
iedere vergadering te starten met vers gebak-
ken appeltaart en cake, een kopje koffie of thee 
en na afloop met elkaar een frisje of een borrel-
tje te drinken met een lekker hapje erbij. Door op 
deze manier bijeenkomsten te organiseren, wordt 
de saamhorigheid versterkt en kunnen mensen 
elkaar vrij en open ontmoeten.’

Hoe is de belangstelling nu? 
‘We groeien nog steeds. Dit jaar hebben we een 
gemiddeld bezoekersaantal gehad van 35 perso-
nen per vergadering en ik verwacht dat 2020 nog 
meer inwoners zal trekken naar onze vergaderin-
gen. We zijn heel blij met deze positieve ontwik-
keling en ik zou iedere inwoner willen vragen eens 
een keer te komen, zodat je weet wat er in je dorp 
speelt.’ 

Wat doet Dorpscontact? 
‘Doordat we goed contact hebben met de 
gemeente zijn we van veel zaken op de hoogte. 
Als daar iets tussenzit dat Westzaan aangaat, 
wordt dat gemeld tijdens de vergadering of wordt 
de betreffende ambtenaar uitgenodigd om een 
en ander te komen toelichten. Tijdens de ver-
gadering maken we ook ruimte om initiatieven 
van inwoners of bedrijven in Westzaan voor het 
voetlicht te brengen. Het afgelopen jaar hebben 
we bijvoorbeeld spreektijd gegeven aan de orga-
nisatoren van de Huntington-actie, de boeren, 
verbrakking, palenrot, vereniging De Zaansche 
Molen. Er zijn ook ambtenaren van de gemeente 

langs geweest om uitleg te geven over de her-
inrichting van Westzaan, er is een handtekenin-
genactie Kerkbuurt geweest n.a.v. het nieuwe 
vuilnisophaalsysteem, te veel om zo op te noe-
men. In de notulen wordt alles vastgelegd en deze 
kunnen door alle inwoners worden opgevraagd.’

Heb je een wens voor 2020? 
‘Ik zou het heel erg waarderen als alle inwoners 
van Westzaan lid worden van de Westzaanse 
Gemeenschap (WG). Door de contributie van € 10 
per gezin te betalen, kunnen daarvan allerlei acti-
viteiten worden georganiseerd,  zoals Koningsdag, 
De Dag van Westzaan, Dodenherdenking 4- en 
5-Meicomité. Westzaanse Winterfair, Kerstsamen-
zang en ik zal waarschijnlijk nog wel wat verge-
ten zijn. Daarnaast wordt natuurlijk nog subsidie 
aangevraagd voor de diverse activiteiten, anders 
zou het echt niet kunnen. Het is geen verplichting 
om lid van de WG te zijn, maar wil je als bewoners 
betrokken zijn bij ons mooie dorp Westzaan, dan 
zou ik het wel een morele verplichting willen noe-
men. Dit om de kosten van de vele activiteiten 
voor het dorp deels met elkaar te kunnen dragen.’

Carla van den Puttelaar

Vergaderschema Dorpscontact 2020: de maan-
dagen 3 februari, 2 maart, 6 april, 4 mei, 8 juni, 7 
september, 5 oktober, 2 november en 7 decem-
ber. Bent u via e-mail of persoonlijk bij de com-
missie Dorpscontact aangemeld dan ontvangt 
u de notulen bij de uitnodiging voor de vol-
gende vergadering. Wilt u op de hoogte wor-
den gehouden, meld u dan aan bij: Ingrid Jahn, 
secretaris Dorpscontact, Kerkbuurt 40, 1551 AE 
Westzaan. 075-6153 348 of 06-1717 1793. E-mail: 
dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl.
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