
Bestuursvergadering commissie Dorpscontact 

Locatie:’t Reght Huys Westzaan 

Datum: maandag 4 september 2017, 20.00- 22.00 uur. 

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

Veer en ongeveer 30 bewoners 

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

1+2 Opening vergadering 

Vervangend voorzitter Wouter Veenis opent de vergadering vanwege de afwezigheid van 

voorzitter Jerry Jahn. Hij verwelkomt alle aanwezige met een speciaal welkom voor de 

sprekers van deze avond. 

3 Notulen 

Wouter bedankt Carla van den Puttelaar voor de notulen van 12 juni en de notulen 

worden goedgekeurd.  

4 Agenda 

De agenda wordt goedgekeurd en er zijn geen wijzigingen. 

5 Nieuws en mededelingen 

Secretaris Ingrid Jahn meldt dat ze een aantal afberichten heeft ontvangen en dat ze blij 

is dat bewoners de moeite nemen zich af te melden. Ook geeft ze aan dat ze, op de dag 

van de vergadering, nog enkele stukken heeft doorgestuurd m.b.t.: bewoners van 

seniorencomplex Lambert Melisz, de vraag naar geclusterde ouderenwoningen, een 

wijkanalyse Assendelft/Westzaan en een brief van de Verkeerscommissie. 

6 Planstudie verbinding A8-A9 

De heer Theo van Eijk is omgevingsmanager bij Provincie Noord Holland en is samen met 

zijn collega Vincent aanwezig om de huidige stand van zaken omtrent de verbinding A8-

A9 toe te lichten. Van Eijk geeft aan dat het huidige wegennet zwaar belast wordt, niet 

toereikend is en een goede oost-west verbinding ontbreekt. Na jaren van onderzoek naar 

mogelijke varianten voor de aanleg van deze verbindingsweg, verkeert het project nu in 

de bestuurlijke afwegingsfase en zijn de resultaten van de planstudie vrijgegeven voor 

inspraak. Nog t/m 1 oktober 2017 kan een inspraakreactie worden geven op de wijze 

waarop het onderzoek is uitgevoerd en op de resultaten van het onderzoek. De heer van 

Eijk neemt de tijd om de verschillende varianten: Nulplusalternatief, Heemskerk-

alternatief en de Golfbaanalternatief toe te lichten. Dat dit wordt gewaardeerd blijkt 

onder meer uit de vragen die worden gesteld door de aanwezigen. Zodra de 

inspraakprocedure is afgerond en er geen zaken uitkomen die nog nader onderzocht 

moeten worden, komt het project rond 2018 in de PIP-fase (Provinciaal InpassingsPlan). 

Dit is de fase waar betrokken bewoners bezwaar kunnen aantekenen. De heer van Eijk 

verwacht dat deze fase tot 2020 zal doorlopen en wellicht langer. Het uitvoeringsbeleid 

en de start van de werkzaamheden staat nu ingepland voor 2020 en de verwachting is 

dat rond 2023 de oplevering zal zijn. Deze planning kan uiteraard nog wijzigen en de 

oplevering is afhankelijk van veel factoren. Op www.verbindinga8-a9.nl is meer 

informatie te vinden. 

7 Sociaal Wijkteam 

Het sociaal wijkteam wordt deze avond vertegenwoordigd door Anja Burger en zij schets 

voor de aanwezigen een beeld waar het Sociaal Wijkteam voor staat. Het werkterrein van 

het wijkteam is breed en ondersteunt bij burenruzie t/m het aanvragen van 

schuldsanering of zorgvragen. Om de participatie van werkzoekende, langdurig 

werkeloze of afgekeurde beter te laten verlopen, is in opdracht van de gemeente, per 5 

http://www.verbindinga8-a9.nl/


september jl. gestart met het Talentenhuis. Het Talentenhuis is gevestigd in Assendelft 

op de Parkrijklaan 121E en is voor de inwoners van Westzaan en Assendelft. Op 

maandagochtend heeft het wijkteam een inloopspreekuur in Wooncentra Lambert Melisz 

van 9.00 uur tot 12.30 uur. www.swtzaanstad.nl 

 

8 Koningsdag   

Ingrid Jahn neemt het woord en vertelt dat Sabine Bloemberg zich heeft aangemeld bij 

de commissie Koningsdag, maar dat de commissie uit te weinig leden bestaat. Ingrid 

doet dan ook tijdens de vergadering een dringende oproep voor vrijwilligers om zich aan 

te melden voor de commissie Koningsdag en als dat niet gebeurd er wellicht geen 

Koningsdag 2018 komt. Anja Burger geeft aan dat eventueel mensen van het Talenthuis 

een rol zouden kunnen vervullen. Uiteraard moet wel gekeken worden of er geschikte 

kandidaten zijn. Gevraagd wordt om een takenlijst te maken en welke talenten nodig 

zijn. 

 

9 Verkeerscommissie  

Susan Kok van de verkeerscommissie vertelde dat de commissie onlangs bij de 

gemeente is geweest om de verkeersveiligheid en het sluipverkeer te bespreken. Op 20 

juli jl. is de snelheidsbeperkende maatregel op het Zuideinde in de gemeenteraad 

besproken en zijn de bezwaren van de verkeerscommissie meegenomen. Wanneer de 

uitspraak komt, is nog onbekend. Vast staat dat in 2019 wordt gestart met de 

herinrichting van Westzaan. Op de Facebookpagina veilig Westzaan is meer te lezen en 

kunnen bezwaren, problemen, etc, worden gemeld. Bij vragen, kunt u ook een email 

sturen naar: verkeerscommissiewestzaan@gmail.com 

 

10 De Dag van Westzaan  

Over De Dag van Westzaan die dit jaar voor het eerst wordt gehouden op 9 september, 

geeft Mark-Jan Fraij nog een toelichting. Trots vertelt hij dat de organisatie is gestart 

met 8 geïnteresseerde en inmiddels 30 verenigingen/organisaties meedoen. Marjan 

Hoffman heeft gezorgd voor een volledig overzicht van de activiteiten op deze dag. 

De welbekende Wessaner Dirk Kuiper van Gallery of Dreams, heeft gezorgd dat als start 

van De Dag van Westzaan een Oldtimeroptocht door het hele dorp rijdt. Daarna worden 

bij diverse verenigingen oldtimers geplaatst om deze te bekijken. Alex meldt dat hij 

zojuist de evenementenvergunning heeft ontvangen, tevens wordt Alex bedankt voor zijn 

inzet voor de website en Facebookpagina. Sabine geeft aan dat ze graag met haar 

rijdende bloemenwinkel wil staan en Ingrid Jahn legt uit dat zij daarvoor zelf een 

vergunning moet regelen. Bouke Koopman vult nog aan dat op 9 september vanuit de 

Historische vereniging Westzaan 3 boekjes, waarvan 2 nieuwe historische wandelingen in 

Westzaan Zuid en een herschreven versie voor de Kerkbuurt, voor € 3 worden 

aangeboden met alle historische panden (ouder dan 80 jaar) uit Westzaan. 

 

11 Lichtjesavond 27 oktober 

Danielle Koopman en Ingrid Jahn zijn de initiatiefnemers voor dit evenement. Vanaf de 

J.J. Allanstraat 175 (op het naastgelegen terrein en bij de Kwaker kan men parkeren) 

wordt gezamenlijk over de weg gewandeld naar de Algemene Begraafplaats. Ook de 

begraafplaats zal sfeervol verlicht zijn. Er wordt nog een beroep gedaan op vrijwilligers 

i.v.m. het opzetten van tenten, schenken van koffie en andere dranken en voor andere 

hand- en spandiensten. Aanmelden kan bij Ingrid Jahn per email: 

ingridjahn@kpnplanet.nl of per telefoon 075-6153348 of 06-17171793.  

 

12 Wvtt  

- Monica Briefjes geeft een update m.b.t. de verplaatsing van de containers bij senioren 

complex Lambert Melisz. De definitieve plek voor de container wordt de plek van de 

gekapte boom in de Torenstraat. Dit is na goed overleg besloten met bewoners en de 

directeur van de Kroosduijker. Zie ook eerdere notulen. 

http://www.swtzaanstad.nl/
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- Ton Spijker meldt dat de AED (Automatische Externe Defibrillator) bij de Kwaker en bij 

Houtman Fysiotherapie op het Zuideinde, zijn voorzien van een buitenkast. Hierdoor is de 

AED altijd bereikbaar. 

- Bouke Koopman vertelt tot ieders ontzetting dat het Schaatsmuseum zijn activiteiten 

heeft gestopt. Wouter Veenis en Martin van ’t Veer geven aan dat het bestuur van het 

schaatsmuseum nog wel een verplichting heeft t.a.v. geldschieters, familie die spullen in 

bruikleen heeft gegeven en instituten. Dit wordt opgepakt i.s.m. de Historische 

vereniging. 

 

13   Rondvraag  

Niets  

 

14  Sluiting vergadering 

Wouter bedankt de gastsprekers en aanwezigen en nodigt iedereen uit om verder te 

praten en te borrelen. De eerstvolgende vergadering is op maandag 2 oktober.  
 

 

 

 

 


