Nieuwsbrief
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Mei 2012
Beste buurtbewoners van de Westzanerdijk en omgeving,
Eindelijk. Een vervolg op de nieuwsbrief van mei 2011. We staan er goed genoeg voor om u te laten weten
wat de Belangenvereniging Westzanerdijk e.o. het afgelopen jaar heeft bezig gehouden. En dat is heel wat.
Met deze nieuwsbrief willen wij graag iedereen binnen het belangengebied van onze vereniging informeren
over de uiteenlopende gebeurtenissen en de inspanningen van het bestuur gedurende de afgelopen 12
maanden.
Er is door het bestuur hard gewerkt aan het versterken van de identiteit van de belangenvereniging. Wie en
wat zijn we en wat willen we behouden, bereiken en veranderen? Welke wegen zijn er om dit te bereiken,
welke [on]mogelijkheden kennen we en welke kwaliteiten hebben we in huis? Hoe pakken we dit aan en wat
is de beste strategie om de relatie met de [vele gezichten binnen de] gemeente te verbeteren opdat we beter
onze doelen bereiken. Brieven, gesprekken, overleggen, visies, zienswijzen, lobbywerk, uitnodigingen en
raadsvergaderingen.
We hebben vaak ons gezicht laten zien en telkens ons standpunt of visie verkondigd. We zijn kritisch maar
komen altijd met alternatieven of oplossingen. Deze houding heeft de belangenvereniging waardering,
respect en resultaat opgeleverd. Vooral dat laatste, het boeken van resultaat, heeft veel energie en tijd
gekost. Maar met succes. We worden gehoord en er wordt gehandeld naar aanleiding van onze inbreng!
En we blijven doorgaan…
Om het overzichtelijk te maken is de nieuwsbrief verdeeld in korte blokken. Zo kunt u de verschillende
onderwerpen langsgaan: overleg en bestuursacties, bestemmingsplan C100, verkeerszaken, Fronikboerderij
en winterpret, de Schavenbuurt, onze parkeervisie, besteding leefbaarheidsbudget, de Westerwindpadbrug,
eigen website, presentatie wijkmanager, een contactavond met de wijkagent op 22 mei a.s., ZVH sloopt
een gevaarlijke loods op de Aris van Broekweg en de aanstaande rioolvervanging aan de Westzanerdijk.
Leest u met ons mee waar we actief zijn geweest, wat we hebben gedaan en hoe we succesvol waren.
Kortom, letterlijk een belangrijke vereniging om lid van te worden. Als u naar aanleiding van één van de
onderwerpen vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u via belangenverenigingwestzanerdijk@kpnmail.nl
ons bereiken. Voor nu wensen wij u veel leesplezier en we zien uit naar uw reactie en deelname als
verenigingslid.
Vriendelijke groeten,
Paul Siderius [voorzitter] en
Jerome den Enting [vice-voorzitter].
Overleg
Het bestuur heeft zich enorm ingespannen om te komen tot een aantal vaste overleggen voor de vereniging.
Er is een behoorlijke strijd geleverd met wethouders en ambtenaren om als belangenvereniging dezelfde
status en behandeling te krijgen als de door de gemeente zelf ingestelde en erkende wijkoverleggen.
Algemene Ledenjaarvergadering:
Algemene bestuursvergaderingen:
Met de wijkmanager Zaandam Nieuw West:
Met de wijkwethouder Zaandam Nieuw West:
Met de Belangenvereniging Westerwatering:
Met wijkmanager en BV westerwatering samen:
Met Klankbordgroep Inverdan West:

jaarlijks in juli
maandelijks, 12x per jaar
maandelijks, 12x per jaar
minimaal 2x per jaar
6x per jaar
4x per jaar
4x per jaar
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Met WoonServiceWijken Nieuw West:
Met andere wijkoverleggen:
Met Ver. tot Ongeschonden Behoud Westzijderveld:

4x per jaar
enkele keren per jaar / onregelmatig
2x per jaar

Verder wordt er deelgenomen aan uiteenlopende bijeenkomsten. We zijn waakzaam en reageren altijd als
een aanstaande verandering of recente gebeurtenis effect kan hebben binnen ons belangengebied. Ervaring
heeft ons geleerd dat veranderingen en maatregelen die [ver] buiten ons bestemmingsgebied worden
genomen, ook gevolgen kunnen hebben voor ons woongebied en de bewoners van onze buurt.
Acties en reacties van het bestuur
Het bestuur heeft de afgelopen tijd regelmatig gebruik gemaakt van diverse inspraakmogelijkheden en de
gelegenheid aangegrepen om standpunten en visie kenbaar te maken over belangrijke onderwerpen:
Bestemmingsplan Westzanerdijk: zienswijze op het voorontwerp en zienswijze op het ontwerp.
Bestemmingsplan C100: zienswijze, enquête, inspraak in de gemeenteraad, lobbywerk
Ruimtelijke Structuurvisie: zienswijze
Economische Structuurvisie: zienswijze
Sociale Structuurvisie: zienswijze
Parkeernota ‘Eenvoudiger en Duidelijker Parkeren’: inspraakreactie
Actiedossier: ZVH [onveiligheid/leefbaarheid]
Actiedossier: AVIA-tankstation [onveiligheid]
Werkgroep: Rioolaansluiting Westzanerdijk
Werkgroep: Schavenbuurt [onveiligheid/leefbaarheid/herinrichting straat]
Werkgroep: Verkeer [onveiligheid/overlast]
Werkgroep: Fronik-boerderij
Fietstochten en buurtrondleidingen met wethouder, ambtenaren en gemeenteraadsleden
Participatie Open Dag Nieuw West - Wijk Uitvoering Plan [WUP]
Participatie Denk-tank OnderTussen: tijdelijke invulling braakliggende terreinen
Participatie Denk-tank Open Space: [tijdelijke] inrichting/invulling NS-stationsplein West
Participatie Mini Conferentie: ’’bewonersparticipatie in de wijk anno 2012’’
Onze Leden
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Tijdens de laatste Algemene Ledenjaarvergadering in juli 2011 [foto] is er opnieuw gestart met de invoering
van een betaald lidmaatschap [€ 5,- per jaar]. Op dit moment beschikt de vereniging over 89 betalende
leden. Er is gebleken dat een grote groep bewoners zich wel heeft aangemeld maar nog geen machtiging
heeft afgegeven om daadwerkelijk betalend lid te zijn/worden. Achter in deze nieuwsbrief treft u het
inschrijfformulier. Indien u géén machtiging wilt afgeven dan kunt u ook het lidmaatschapsgeld overboeken
op het genoemde rekeningnummer.
Woningbouwplan C100 [locatie Regio College, gebouw 100]
Het bestemmingsplan C100 heeft tot doel het leegstaande schoolgebouw (naast de Belt) om te vormen tot
een woonwijk. In de basis een prima plan, zo vinden wij. Opgezet in Zaanse stijl en passend in de omgeving.
Een aantal bepalingen in het ontwerpbestemmingsplan waren niet naar onze zin. Een bouwhoogte van 14
meter en een marge van 40%, aan de rand van het Westenwindpad, vinden wij veel te hoog. Ook de brug
tussen het nieuwe plangebied en de bestaande Verzetsheldenbuurt is voor de huidige bewoners een gevoelig
punt gebleken.
Een reeks succesvolle acties van de Belangenvereniging Westzanerdijk [indienen zienswijze, inspraak in de
gemeenteraadsvergadering, enquête in de Verzetsheldenbuurt en lobbywerk naar partijen en raadsleden
vlak voor het gemeenteraadsbesluit] heeft er toe geleid dat de voorgenomen bouwhoogte van het plan fors
naar beneden is bijgesteld. Voor de brug via de Verzetsheldenbuurt worden alternatieven gezocht.
Het college van B&W heeft geluisterd naar de gemeenteraadsleden die onze kritiek hebben verwoord.
Een groot succes voor de Belangenvereniging Westzanerdijk en de omwonenden van C100!
Leuk om te vermelden: de nieuwe raadszaal van het stadshuis is ingewijd door uw belangenvereniging. Onze
voorzitter heeft toevalligerwijs als allereerste mogen spreken voor de raad met het betoog voor aanpassing
van bestemmingsplan C100.
Verkeer: [on]veiligheid
Er is sinds kort een werkgroep actief naar aanleiding van de onaanvaardbare verkeersoverlast op de
Westzanerdijk en de Ringweg. Veel bewoners maken zich vooral ernstig zorgen over de toegenomen
onveiligheid binnen onze 30-km gebieden als gevolg van de extreem hoge verkeerssnelheden en het gebruik
van de dijk door vrachtverkeer [Hordijk en Aldimarkt].

Onaanvaardbare onveilige verkeerssituatie op de Aris van Broekweg met brandstoftankwagens voor AVIA-tankstation

Verder is de herinrichting van de Aris van Broekweg en de Houtveldweg een zorgpunt en ook dit is
aangekaart in overleggen met onze wijkmanager en wijkwethouder. Zij delen onze bezorgheid. De
verkeerslichten reageren niet op fietsers vanaf de Aris van Broekweg en de brandstoftankwagens voor de
Avia blokkeren, tijdens het vullen, de enige inrijdstrook naar onze buurt. Zodoende is er enkele keren per
week sprake van een levensgevaarlijke situatie op dit punt. Binnenkort wordt dit besproken met
verkeersdeskundigen en de verantwoordelijke projectleider van de gemeente, omdat er snel een passende
oplossing moet komen.
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Verkeer: invoering bestemmingsverkeersgebied
Enkele maanden geleden is er een verkeersbord geplaatst op de Houtveldweg t.h.v. de kruising Aris van
Broekweg. Dit bord geeft aan dat onze buurt behoort tot bestemmingsverkeersgebied. Belangenvereniging
Westzanerdijk is nooit geïnformeerd over de besluitvorming. Naar aanleiding van onze klachtenbrief over de
gebrekkige communicatie is er een gesprek geweest met een gemeentelijke beleidsmedewerker Verkeer.
Hieronder de uitleg en betekenis van de maatregel voor onze bewoners:
Het verkeersbesluit Westzaan geldt voor het gebied dat omsloten wordt door de Provinciale weg 246 (langs
de Nauernasche vaart, de rotonde Blankenburg) De Westzanerweg, Hoofdtocht en de Houtveldweg.
Van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 09.00 uur en van 16.00 tot 19.00 uur is het niet toegestaan om dit
gebied binnen te rijden zonder een bestemming in het gebied te hebben.
Het is tijdens deze periode dus niet toegestaan om bijvoorbeeld de Aris van Broekweg in te rijden om naar
de Hoofdtocht, Communicatieweg of Zaandammerweg (in Assendelft) te rijden.
Uitzondering: Voor bestemmingsverkeer geldt het verbod niet. Dat betekent dat je er gewoon in mag rijden
als je in het gebied woont, op bezoek gaat, iets weg moet brengen of ophalen op een adres in het gebied.
Ook tijdens de spitsuren die op de borden staan.
Inrijden vanaf de Houtveldweg is dus wel toegestaan als u een bestemming heeft aan de Westzanerdijk,
Ringweg, Zuideinde, Kerkbuurt, Overtoom, Nauerna enz.
De Fronik-boerderij: kerstfeest en wintersport
De afgelopen winter hebben Kees Heijn en Linda Bloem, de beheerders van de boerderij, weer gezellige
evenementen georganiseerd. Net als de voorgaande jaren was het op 24 december voor veel bewoners weer
een feestelijke buurtontmoeting op de Fronik-boerderij. De aanwezigheid van de dieren, de levende kerststal
en de vrolijke live-muziek van boerenkapel De Zeurore zorgden voor veel sfeer en vertier. Ook dit jaar waren
alle versnaperingen weer gratis. Het werd een warm feest voor jong en oud met veel aanwezige leden van de
belangenvereniging. Speciaal voor deze gelegenheid had het bestuur van de belangenvereniging twee feesttenten + heaters beschikbaar gesteld zodat iedereen warm en langdurig kon genieten van de winterse
gezelligheid. Het was weer een fijn samenzijn en opnieuw is gebleken hoe groot de betekenis van de
Fronikboerderij is voor onze buurt. Want met de komst vande winter kwam er nog een verrassing in de buurt.

Meer foto’s zijn terug te vinden op www.fronikboerderij.nl

Niet iedereen had direct door waarom in het najaar een gedeelte van het weiland achter de boerderij
onder water was gezet. Zo kon er, toen de vorst intrad, vrijwel direct en vooral veilig worden geschaatst
op het opgespoten weilandje. Binnen enkele dagen lag er in onze eigen buurt een fantastische schaatsbaan.
Supervlak, superglad, mooi schoongeveegd, een veilige kinderbaan in het midden, ’s avonds door hoge
masten verlicht en meestal muzikaal omlijst. Banken om de ijsbaan, vuurkorven, een bar met gratis glühwijn
en chocolademelk, zelfs een schaatsenslijper was aanwezig. Opvallend waren de samenheid, gezelligheid en
blijheid onder jongeren én ouderen. Bijna twee weken lang is er dagelijks door honderden mensen uit de
buurt genoten van een unieke wintersportervaring aan huis. Alles op de rand van stad en polder, bij ons en
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op slechts 5 minuten afstand van het centrum van Zaandam. Kees, Linda, Maarten en Roel: ontzettend
bedankt voor dit onvergetelijke wintersportfeest. We zien samen uit naar de volgende editie!

Februari 2012: een uitzicht vanaf de brug zoals nooit tevoren…

Schavenbuurt
De Schavenbuurt, gelegen tussen het NS-station en het Zwaneneiland, is één van de deelbuurten die
onderdeel uitmaken van ons belangengebied. Dagelijks lopen hier enkele duizenden scholieren van het Regio
College door de buurt op weg naar school en het treinstation. Een aantal bewoners ervaart al geruime tijd
ernstige overlast van jongeren die zich ophouden in de portieken. Het bestuur van de Belangenvereniging
heeft bewoners/verenigingsleden ondersteund in de aanpak van de problematiek en officiële gesprekken
geïnitieerd met gemeente, woningcorporatie Parteon en de wijkagent.
Uitgangspunt: alle betrokken partijen nemen hun verantwoordelijkheid en streven door nauwere
samenwerking naar het vergroten van de sociale veiligheid en de leefbaarheid in deze buurt.
Doel: samen de overlast terugdringen door het treffen van maatregelen. Er is al overleg geweest, de overlast
is besproken en er zijn eerste afspraken gemaakt. In mei organiseert de wijkmanager een straatontmoeting
in de Schavenbuurt om kennis te maken met positieve buurtbewoners en hun ideeën te horen over [het
verbeteren] van veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. De datum voor de straatontmoeting wordt bekend
gemaakt via uitnodigingen per post.
Parkeervisie betaald parkeren
Op de parkeerinformatieavond van 30 januari jl. is veel rumoer ontstaan over de plannen van de gemeente
om betaald parkeren in te voeren in onze wijk Nieuw West. Dit heeft directe gevolgen voor onze bewoners
omdat de Schavenbuurt en het Zwaneneiland in deze plannen zijn opgenomen. De belangenvereniging
heeft een krachtig en duidelijk bezwaarschrift naar de gemeente gestuurd. Eén van de, door ons naar voren
gebrachte, punten is de wens tot behoud van het belanghebbenden-parkeren in de Schavenbuurt. Verder is
door ons gesteld dat de gemeente beloften dient na te komen over de invoering van belanghebbendenparkeren op het Zwaneneiland. Wij wachten nog op een reactie. Gezien de grote weerstand onder de
Zaanse bevolking en de omvangrijke negatieve reacties in de overige wijken zal dit nog wel even op zich
laten wachten. Uw belangenvereniging blijft dit onderwerp op de voet volgen.
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Leefbaarheidsbudget Nieuw West
Samen met de nieuwe wijkmanager van de gemeente Zaanstad, Petra Lindenborn en Belangenvereniging
Westerwatering, is er eind vorig jaar een bijeenkomst geweest. Daarin is bekeken wat de overgebleven
financiële ruimte was in het leefbaarheidsbudget voor het kalenderjaar 2011. Het subsidiegeld was
nagenoeg op maar met instemming van het wijkmanagement is er toen door onze Belangenvereniging
Westzanerdijk een aanvraag gedaan voor de aanschaf van een aantal (schakelbare) personententen.
Deze aanvraag is gehonoreerd. Aaneengeschakeld hebben deze tenten een oppervlakte van bijna 100m2.
De tenten zijn bedoeld voor allerlei activiteiten, buurtbijeenkomsten en evenementen in de komende jaren
die georganiseerd worden door de belangenvereniging. Het gemis van een buurthuis kunnen we op deze
manier een klein beetje gaan opvangen.
In februari is er een vervolggesprek geweest waarin gesproken is over het Leefbaarheidsbudget voor 2012.
Buurtbewoners kunnen de komende tijd bij de belangenvereniging ideeën/voorstellen aandragen voor
activiteiten die de cohesie in onze buurt bevorderen. De inzet van (één of meerdere) tenten is hierbij een
mogelijkheid.
Westerwindpadbrug

De brug op de kop van het Westerwindpad, ter hoogte van de Westzanerdijk, is gesloopt en de doorgang
is al twee maanden gestremd. De opleveringsdatum van de nieuwe brug is onbekend en we zien uit naar
een spoedige ingebruikname.
Website Belangenvereniging
Er wordt al geruime tijd hard en zorgvuldig gewerkt aan de totstandkoming van een overzichtelijke en
uitgebreide website voor onze vereniging en het belangengebied. Hier kunt u over enkele maanden
terecht voor informatie over het bestuur, acties, reacties, ontwikkelingen, historie, inspreekavonden,
bestemmingsplannen, bewonersbrieven, bezwaarschriften, bedreigingen, actiedossiers, activiteiten,
foto’s en nieuws. Als de website klaar is dan zullen we dit uiteraard naar iedereen communiceren.
Verwachte oplevering van de website is 1 juli 2012.
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Even voorstellen: Petra Lindenborn, uw nieuwe wijkmanager
‘’Graag maak ik gebruik van de mogelijkheid die de belangenvereniging
mij biedt in deze nieuwsbrief om mij voor te stellen aan de bewoners van
Westzanerdijk e.o. Ik ben Petra Lindenborn, sinds 1 december 2011
wijkmanager van Zaandam Nieuw West, 44 jaar, getrouwd, en
inmiddels 3 jaar woonachtig in Lelystad aan het Markermeer. In de
afgelopen 10 jaar heb ik o.a. als wijkcoördinator en wijkmanager van
verschillende (type) wijken gewerkt bij de afdeling wijkontwikkeling van
gemeente Schiedam.De gemeente krijgt meer taken en heeft minder te
besteden. Aan de burger wordt steeds meer gevraagd een actieve
bijdrage te leveren aan uiteenlopende onderwerpen. Ik wil bewoners
daarbij faciliteren. Tegelijkertijd een breed netwerk opbouwen met
bewoners en ondernemers en organisaties, en op zoek gaan naar de
aanwezige kennis, talenten en ideeën in de wijk om gezamenlijk aan
de slag te gaan met de onderwerpen uit de wijkuitvoeringsplannen.
Goede communicatie en doen wat je zegt zijn voor mij daarbij
belangrijke uitgangspunten. In de korte tijd dat ik in Nieuw West aan de slag ben, heb ik in ieder geval in
het bestuur van de Belangenvereniging Westzanerdijk alvast een prima samenwerkingspartner gevonden’’.
Overlast
In de vorige nieuwsbrief hebben we o.a. melding gemaakt van drugsoverlast nabij de brandweerkazerne,
illegale prostitutie, overlast van hangjongeren, onophoudelijke wegwerkzaamheden, te hard rijdende
auto’s en zwaar vrachtverkeer op de dijk. Zaken waar we lange tijd wel aandacht voor hebben gevraagd
maar niet hebben gekregen. De wijk Zaandam Nieuw West heeft vorig jaar ruim 6 maanden lang
geen wijkmanager gehad. Daardoor is er veel fout gegaan en noodzakelijk werk door de gemeente
onuitgevoerd gebleven. Denk alleen maar aan de wegopbrekingen en de onbereikbaarheid van de buurt.
Er zijn nieuwe problemen bijgekomen en sommmige problemen zijn aangepakt. De komst en vooral de
inzet van de nieuwe wijkmanager is hierin belangrijk geweest. Zaandam Nieuw West heeft naast een
nieuwe wijkmanager sinds enkele maanden ook een nieuwe wijkagent.
Uitnodiging voor kennismaking met de nieuwe wijkagent Rolf Heek
We organiseren op 22 mei aanstaande een thema-avond: veiligheid in onze buurt waarvoor Rolf Heek, de
nieuwe wijkagent, speciaal is uitgenodigd. Het is de bedoeling om buurtbewoners en de wijkagent te laten
kennismaken. Er is gelegenheid om vragen te stellen en om ervaringen, problemen en preventie op een
prettige manier te bespreken. Onderwerpen als sociale veiligheid, verkeersveiligheid, burgernet, criminaliteit
en aanpak jeugdoverlast zullen naar voren worden gebracht.
Thema-avond:
Datum / tijd:
Locatie:

Veiligheid in onze buurt
dinsdag 22 mei - aanvang 19.30u.
Openbare Basis School De Dijk West, Adriaan Roggestraat

Aansluiting riolering woonhuizen Westzanerdijk
Eind november 2011 kregen ongeveer 110 woningen aan de Westzanerdijk, Overtoom en Zuideinde
[Zaandam en Westzaan]bericht over de aanstaande verplichte aansluiting van hun woningen op het persriool.
Gemeentelijke plannen hiertoe waren voor het eerst in 2003 aan de orde. Dit omdat er geen directe lozingen
meer op het oppervlaktewater mogen gaan plaatsvinden. In al die tussenliggende jaren hoorde deze groep
bewoners niets meer van de gemeente over de voortgang van deze plannen. Begin 2011 zijn deze bewoners
niet direct door de gemeente op de hoogte gebracht van het genomen raadsbesluit, waarin werd bepaald
dat de rioolaansluiting in 2012 wordt uitgevoerd. Bewoners hebben al in 2003 bezwaren ingediend tegen de
aansluiting. De realisatie van de huidige aansluitplannen leidt tot zeer hoge kosten voor de bewoners. Niet
alleen moeten zij nu [=achteraf] meebetalen aan de kosten van het in 2005 aangelegde persriool, ook moeten
zij het verleggen van hun eigen afvoerleidingen van de achterkant naar de voorkant van hun huis zelf
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regelen en bekostigen. Alles is verplicht. De totale aansluitkosten per woning worden voorzichtig geraamd
op € 3.500,- Deze plannen en vooral de verplichte bijkomende kosten zorgen voor veel financiële onrust.
Tijdens een voorlichtingsavond voor betrokkenen heeft het bestuur van de belangenvereniging zich kritisch
opgesteld naar de gemeente en de aanwezige bewoners geïnformeerd over de mogelijke collectieve
vervolgstappen. Daarna is op initiatief van enkele bewoners, in samenwerking met de belangenvereniging,
een werkgroep opgericht. Met steunverklaringen van veel betrokken bewoners is vervolgens een
collectieve bezwaarbrief met een aantal algemene argumenten naar de gemeente verstuurd. Bewoners
kunnen en zullen daarnaast zelf persoonlijke brieven sturen met bezwaren en/of specifieke argumenten.
De Belangenvereniging Westzanerdijk heeft deze actie gecoördineerd en kon zowel de werkgroep als
individuele bewoners ondersteunen bij hun actie(s) richting de gemeente.
Onze klachten leidden tot uiteindelijke sloop van gevaarlijk bedrijfspand van ZVH
Aan de Aris van Broekweg, tegenover de snackbar, staan een aantal lege fabriekspanden waar in december
2010 nog de 2e editie van het jongerenevenement Feestival werd georganiseerd. Naast deze voormalige
Sombriekloodsen staan twee dichtgetimmerde woonhuizen met erachter een loods. Deze panden zijn
eigendom van woningcorporatie ZVH, dat op deze locatie onhaalbare woningbouwplannen heeft gehad.
Al jaren wordt een deel van de loodsen gebruikt voor opslag door transportbedrijf VTZ en enkele kleine
zelfstandigen. Al meerdere jaren is er sprake van overlast en illigale activiteiten op deze locaties. Overlast die
veroorzaakt wordt door anderen dan de hierboven genoemde gebruikers. Hier is aanhoudend melding
van gemaakt door omwonenden. Vorige maand is er zelfs een kraakpoging gedaan door een groep jongeren
die door moedige tussenkomst van bewoners uiteindelijk is verijdeld door de politie.

Asbestverwijderingsteam in actie

De loods die spoedig gesloopt gaat worden

Op initiatief van deze bewoners is er binnen een week, samen met de belangenvereniging, een vruchtbaar
gesprek geweest met de ZVH-directie. We hebben we de directie een spiegel voorgehouden, iets dat eerder
niet mogelijk was. Er is door ons gewezen op de gevaren. Om escalaties te voorkomen is door ZVH besloten
om direct over te gaan tot actie. Zo is de enorme hoeveelheid wild groen rondom het pand gesnoeid. Het dak
met 600 m2 asbesthoudend materiaal is in week 16 en 17 volledig gesaneerd, met inachtneming van
alle veiligheidsbepalingen. Zeer binnenkort zal ZVH dit pand volledig laten slopen. Dit is een groot succes
omdat we door actieve burgerparticipatie de veiligheid en leefbaarheid op deze plek in onze buurt hebben
verbeterd. Onze kennis en ervaring wordt gewaardeerd door ZVH en onze visie gedeeld. Zo blijven we volgens
afspraak betrokken bij de verdere ontwikkelingen op dit terrein. Na een harde confrontatie met ZVH is een
waardevolle samenwerking ontstaan die kansen biedt voor de buurt en de bewoners. We zijn belangrijk !
U bent buurtbewoner maar nog geen lid van de Belangenvereniging Westzanerdijk e.o. ?
Doe mee !! Maak ons samen sterker en wordt snel lid via het inschrijffformulier en/of neem contact op met
de secretaris via belangenverenigingwestzanerdijk@kpnmail.nl
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