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Onderwerp 

Reactie college op buurtvisie Westzanerdijk e.o. 

 

Gevraagd besluit 

1. In te stemmen met de bijgevoegde matrix buurtvisie Westzanerdijk en de daarin 
beschreven vervolgacties naar aanleiding van de voorstellen uit hoofdstuk 3 van de 
buurtvisie Westzanerdijk e.o. 

2. De buurtvisie en bijgevoegde matrix te beschouwen als instrumenten voor een 
gezamenlijke zoektocht naar actief burgerschap door de buurt Westzanerdijk. 

3. De raad kennis te laten nemen van de matrix buurtvisie Westzanerdijk (bijlage 1), de 
notitie over de fietstunnel Houtveldweg (bijlage 2) en de buurtvisie Westzanerdijk e.o. 
(bijlage 3). 

4. Communicatiebesluit: Voor openbaar making van dit besluit wordt de 
belangenvereniging Westzanerdijk geïnformeerd over de reactie van het college zoals 
beschreven in de matrix buurtvisie Westzanerdijk. 

 

Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid bestuur 

Openbaar 

 

Kernverhaal 

Begin dit jaar bood de belangenvereniging Westzanerdijk haar buurtvisie aan de 
gemeenteraad aan. Deze visie is, zoals de voorzitter van de belangenvereniging zegt: “Een 
uitnodiging tot een gesprek en biedt gereedschap voor een gezamenlijke aanpak en 
burgerparticipatie”. De gemeente wil dit gesprek graag verder voeren en heeft daarom zo 
concreet mogelijk gereageerd op de 23 voorstellen uit hoofdstuk 3 van de buurtvisie: Agenda 
voor de toekomst van de buurt. 
 
De komende periode wil de gemeente samen met de buurtbewoners kijken welke voorstellen 
uit de buurtvisie verder te brengen zijn. Hierbij is de buurt primair in the lead en wil de 
gemeente met kennis en ervaring ondersteunen waar zij kan. Alleen met de betrokkenheid 
van de bewoners hebben de voorstellen kans van slagen.  
 

Communicatie en traject 

 Voor openbaar making van dit besluit wordt de belangenvereniging Westzanerdijk 

geïnformeerd over de reactie van het college zoals beschreven in de matrix buurtvisie 

Westzanerdijk.Nadere uitwerking van de relevante voorstellen door de buurt op basis 



DOCUMENTNUMMER PAGINA gemeente Zaanstad 

2015/82309 2/2 

 
 

 

van de in de matrix buurtvisie Westzanerdijk beschreven vervolgacties en overleg met 

de gemeente. Deze overleggen en uitwerkingen zullen resulteren in een go of no go 

moment voor het betreffende voorstel. 

 De buurtvisie en bijgevoegde matrix gebruiken als instrumenten voor de nieuwe rol 

van de gemeente (niet regelen maar faciliteren) en een gezamenlijke zoektocht naar 

actief burgerschap door de belangenvereniging Westzanerdijk e.o. 

 In 2016 dit experiment met actief burgerschap aan de hand van deze buurtvisie 

evalueren. 

 

Gemeenteblad 

Niet van toepassing 

 

Aanbieden aan commissie en raad 

Ter kennisname  

 

Beslissing B&W 

Gewijzigd vastgesteld 

 

Besluit 

1. In te stemmen met de bijgevoegde matrix buurtvisie Westzanerdijk en de daarin 
beschreven vervolgacties naar aanleiding van de voorstellen uit hoofdstuk 3 van de 
buurtvisie Westzanerdijk e.o. 

2. De buurtvisie en bijgevoegde matrix te beschouwen als instrumenten voor een 
gezamenlijke zoektocht naar actief burgerschap door de buurt Westzanerdijk. 

3. De raad kennis te laten nemen van de matrix buurtvisie Westzanerdijk (bijlage 1), de 
notitie over de fietstunnel Houtveldweg (bijlage 2) en de buurtvisie Westzanerdijk e.o. 
(bijlage 3). 

4. Communicatiebesluit: Voor openbaar making van dit besluit wordt de 
belangenvereniging Westzanerdijk geïnformeerd over de reactie van het college zoals 
beschreven in de matrix buurtvisie Westzanerdijk. 

 

Bijlagen 

Voorstel B&W inzake reactie college op buurtvisie Westzanerdijk e.o. 

Aanbiedingsbrief raad inzake reactie college op buurtvisie Westzanerdijk 

e.o. 

Bijlage 1 Matrix buurtvisie Westzanerdijk e.o. inzake reactie college 

buurtvisie Westzanerdijk e.o. 

Bijlage 2 Notitie Houtveldweg (fietstunnel) inzake reactie college op 

buurtvisie Westzanerdijk e.o.  

Bijlage 3 Buurtvisie Westzanerdijk e.o. inzake reactie college op 

buurtvisie Westzanerdijk e.o. 
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