
Vergadering Vereniging Dorpscontact Westzaan (DC) 

Locatie: ’t Reght Huys Westzaan 

Datum: 13 juni 2022, 20.00- 22.00 uur.  

Aanwezig: voorzitter Jerry Jahn, secretaris Ingrid Jahn, Susan Kok, Annette de Ridder en 

20 belangstellenden. Notulist Carla van den Puttelaar 

Afwezig: Hans Lalk 

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

1+3 Opening vergadering 

Jerry opent de vergadering en verwelkomt de sprekers van deze avond: 

Vestigingsdirecteur Obe Veldman van het Justitiële Complex (JC) in Westzaan en 

staffunctionaris Ketensamenwerking NH Hans Blokdijk, Freek Liebrand die special is 

uitgenodigd inzake de overlast van jongeren net als wijkagent Nigel Bakkum, die bij de 

opening van de vergadering nog niet is gearriveerd, maar later zal aansluiten.  

 

2 Notulen  

De notulen van 2 mei worden goedgekeurd, met de opmerking dat de naam van Anton 

Kuijpers moet worden aangepast i.v.m. naar Antoon Kuiper bij punt 8.  

4 Mededelingen en ingekomen stukken 

Secretaris Ingrid Jahn Ingrid deelt mee dat vandaag het Westzaanse brandweermuseum 

10 jaar bestaat. Tevens vertelt ze dat enkele bewoners aanwezig zijn die met overlast te 

maken hebben gehad maar dat de jongeren en hun ouders er vanavond niet zijn. Ingrid 

licht toe dat er nu maandelijks een nieuwsbrief verschijnt waarin nieuwsfeitjes worden 

gedeeld. Dat het Dorpscontact goed te vinden is, bewijzen de vele berichtjes die binnen 

komen om te delen. Fred geeft aan dat hij het nieuws op de website zal zetten. Ook is 

vorige week bij de Kwaker het coalitie akkoord getekend. Jerry voegt nog toe dat de 

commissie zich hard maakt tegen de verbrakking en geeft aan dat de enige die het  nog 

kan tegenhouden de provincie is. Ingrid heeft binnenkort een afspraak met het 

Hoogheemraadschap hierover. Peter vraag wat de motivatie is de verbrakking toch door 

te zetten, waarschijnlijk is dit de stikstof en de toename van uitheemse planten.  

Natuurorganisatie blijken wel voor verbrakking te zijn.   

Ook wordt als reden aangevoerd dat bij het bouwen van de sluit fouten zijn gemaakt 

waardoor er nu al zout water binnenstroomt en het de provincie dus goed zou uitkomen 

dit officieel te maken. Vanuit de zaal wordt gezegd op te passen voor aannames en juist 

informatie op te vragen zodat objectiviteit wordt gewaarborgd. Fred geeft aan nadat zijn 

mening wordt gevraagd dat ecologie heel lastig is. Al verander je maar 1 ding dan heeft 

dat al consequenties op verschillende facetten in de natuur.  

Volgens het bestuur is het de bedoeling 3500 binnen te laten terwijl 1800 het hoogst 

verantwoordelijk is. Het houdt de gemoederen bezig en de commissie bekijkt waar ze 

iets kunnen betekenen voor de boeren en de tegenstanders van de verzilting. Het blijkt 

dat er miljoenen subsidies zijn om de boeren te compenseren. Punt 8 op de agenda komt 

te vervallen omdat de jeugdboa’s niet aanwezig kunnen zijn. 

 

5  Voorstellen wijkagent Nigel Bakkum  

Nigel Bakkum is de nieuwe wijkagent voor Westzaan, Nauerna en Oud Assendelft. Hij 

werkt al vier jaar als agent in Zaandam en nu dus sinds kort als wijkagent. Hij geeft aan 

dat het meldingspatroon in Westzaan rustig is, dat kan 4 dingen betekenen: 1 de 

bewoners lossen het zelf op, 2 er is weinig overlast, 3 ze melden het niet of 4 bewoners 

weten niet waar ze terecht kunnen. Nigel legt, n.a.v. een vraag over Boa’s, uit dat Boa’s 

alleen bevoegd zijn iemand staande te houden bij een strafbaar feit zoals vernieling 

wordt de politie ingeschakeld. 

Ook wordt een vraag gesteld over het aanbrengen van middelen om te voorkomen dat 

jeugd op het dak kan en wie er verantwoordelijk is indien er iets gebeurd. Nigel geeft aan 

sowieso een bordje 461 te plaatsen zodat de overtreders strafbaar zijn omdat ze eigen 



grondgebied betreden en verwijst naar artikel 461 uit het wetboek van strafrecht. Het 

betreden van iemands anders zijn grond is met zo een bordje alleen al strafbaar buiten 

het feit van de vernielingen die worden aangericht. Een goede tip zo klinkt het uit de 

zaal. 

 

6 JC Zaanstad 

Obe Veldman is uitgenodigd een toelichting te geven op de actualiteit en evt. 

toekomstige ontwikkelingen van JC Zaanstad. JC Zaanstad is een organisatie die constant 

in beweging is en Obe vindt het belangrijk om hierbij goed zicht te houden op de 

omgeving en hun (Keten) partners. Inmiddels is het 4 jaar geleden dat Obe zijn eerste 

verhaal kon vertellen over de JC in Westzaan. In de tussenliggende tijd heeft hij contact 

gehouden met Ingrid. Een korte introductie volgt. JC Zaanstad is de modernste en een 

van de grootste Justitiële complexen met een capaciteit van 1000 gedetineerde; 

voornamelijk mannen. Bijzonder is ook dat binnen de muren van het complex een 

psychiatrisch ziekenhuis is gevestigd met 2400 patiënten die zwaar gestoord zijn en 

veroordeeld zijn voor zware delicten. Ook doet de gevangenis dienst als huis van 

bewaring voor mensen die nog niet veroordeeld zijn. Binnen de JC zitten twee 

gedetineerden op 1 cel, wat voor frustraties kan zorgen. Het detentieklimaat blijft 

werkbaar door respect. De slogan van JC Zaanstad is nog altijd: binnen beginnen om 

buiten te starten. Om dit te realiseren wordt veel samengewerkt met de gemeente, 

reclassering, familie en vrijwilligers. Allemaal noodzakelijk om te helpen weer terug te 

keren naar de maatschappij. Voorwaarde is wel dat de gedetineerde moet willen. Binnen 

de JC wordt ook onderwijs en werk aangeboden, een mooi voorbeeld hiervan is de 

koffiebranderij. Teven wordt gebruik gemaakt van ervaringsdeskundigen. Ook criminelen 

die behoren tot de top zeshonderd uit Amsterdam zitten in Westzaan. Uit de zaal wordt 

de vraag gesteld wat JC Zaanstad kan doen aan problemen buiten de poort. Problemen 

buiten de poort zijn voor de Politie, maar er is wel een hotline tussen agenten en JC. Ook 

worden Drones ingezet. Obe geeft aan dat indien er vanuit de gevangenis wordt gebeld 

de urgentie hoger is, dus dit zou een oplossing kunnen zijn als er zich ernstige zaken 

voordoen. Hij geeft aan dat indien er s’ avonds veel overlast is hij wel iets kan doen aan 

het tijdstip van vrijlating waardoor het ook gemakkelijk is om de bus te pakken. Op de 

vraag van Jerry over uitbreidingsplannen geeft Obe aan dat de Dienst Vervoer en 

Ondersteuning een steunpunt vervoer gaat bouwen bij de gevangenis, dit moet rond 

2024 gerealiseerd zijn. Ook geeft Obe aan dat de media met name geïnteresseerd is in 

sensatie dus zich vooral  richt op dingen die niet goed gaan, om een realistischer beeld te 

scheppen naar de buitenwereld is er nu een reeks van uitzendingen over de JC Zaanstad 

op NH nieuws momenteel wordt de 3e publicatie uitgezonden. Dorpscontact wordt 

uitgenodigd een vergadering binnen de gevangenis te houden. Op de vraag of er weer 

een open dag georganiseerd kan worden geeft Obe aan dat aan een open dag 

organiseren meer voorwaarden aan vast zitten en dus niet zo gemakkelijk te realiseren 

is.  

 

7 Overlast jongeren 

Tijdelijk wijkmanager Freek Liebrand geeft aan niet goed op de hoogte te zijn van de 

overlast. Het is Freek zijn taak als wijkmanager een soort relatiemanager te zijn en 

verbindingen te leggen tussen mensen en organisaties. Hij heeft contact gehad met 

Monica Briefjes en er is gesproken over de overlast, maar deze heeft geen prioriteit. 

Freek legt uit dat de capaciteit daarheen gaat waar de meeste meldingen zijn. Het 

melden van overlast heeft dus uiteraard wel zin. Bestuurslid Annette de Ridder geeft aan 

gefrustreerd te zijn over het gevoel dat je niet wordt gehoord. Zo heeft zij geprobeerd de 

jeugdwerkers uit te nodigen voor deze avond maar gaven aan andere prioriteiten te 

hebben. Hoe lang moeten we onze mond houden, vraag ze zich hardop af? Beloning 

ontbreekt terwijl we het zo goed doen. Wie kan ik wakker maken voordat het ook hier uit 

de hand loopt! Nu is er nog sprake van beperkte overlast, maar straks zijn wij ook een A 

gemeenten. Melden heeft geen zin als er geen dossiervorming is. We zijn al 2 jaar bezig 

voor een bankje voor jongeren, maar worden niet gehoord. Zo klinkt haar betoog.     

Paul geeft aan dat alles wordt gemeld via het Mozart systeem, maar dat het daarna mis 

gaat. Ingrid stelt voor een schouw te doen, daar is in het verleden ook veel mee bereikt. 



Paul geeft aan dat in de Vogelbuurt al een lijstje is dat gebruikt kan worden bij de 

schouw, hij mailt het door aan Ingrid. 

Freek geeft aan dat zaken als parkeeroverlast thuis hoort bij de gebiedsmanagers, maar 

die zwaar zijn ondervertegenwoordigd. Ander zaken die gemeld worden, zijn: 

vernielzucht, dealen in auto’s, skaten in de supermarkt. Het grootste probleem is dat het 

onduidelijk is dat bewoners niet weten wie verantwoordelijk is voor welk probleem. En 

dat worst steeds lastiger te achterhalen zo klinkt het uit de zaal. 

 

8 Jeugdboa’s  

Vervallen. 

 

9  Wvttk + Rondvraag 

Geen vragen of opmerkingen. 

 

10  Sluiting vergadering 

Jerry bedankt de gastsprekers en aanwezigen en nodigt allen uit voor een hapje en een 

drankje en om nog wat na te praten met elkaar. De volgende vergadering vindt plaats op 

maandag 5 september 2022 in ’t Reght Huys.  


