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Inkomen gedaald
door corona?
Vraag TONK aan voor
woonkosten

Is uw inkomen door de coronamaatregelen
gedaald en kunt u daardoor uw huur of
hypotheek, elektriciteits-, gas-, water- en
servicekosten niet meer betalen? Dan kan de
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
(TONK) u misschien helpen.
De TONK is er niet alleen voor zelfstandigen en
ondernemers, zoals de Tozo (Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers).
Ook als u in loondienst bent of was kunt u in
aanmerking voor deze regeling. De TONK-uitkering
is een vorm van bijzondere bijstand
(Participatiewet).
Wanneer TONK aanvragen?
Heeft u in januari 2021 ten minste 25% minder
inkomen dan in januari 2020? En komt dit door de
coronamaatregelen? Dan komt u misschien in
aanmerking voor de TONK-uitkering. Bij uw
aanvraag kijkt de gemeente naar de hoogte van uw
(woon)kosten, uw inkomstenterugval en welk deel
van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit
inkomen. Daarbij kijkt de gemeente ook naar uw
beschikbare geldmiddelen. De maximale bijdrage
is € 500 per maand.
Links de nieuwe bestuursleden van de Stichting Fronik Buurtboerderij secretaris Dieuwke Bosmans (voor) en voorzitter Inez Weetink (achter),
rechts beheerder/coördinator Linda Bloem en oud-voorzitter Edwin Herzberg. In het midden wethouder Rita Noordzij

Fronik buurtboerderij klaar voor de toekomst
Wethouder bedankt oud en nieuw bestuur van de stichting

In de omgebouwde Fronikboerderij, de Zaanse ‘Parel tussen stad en platteland’, bevinden zich nu tien zelfstandige woningen voor jongeren met
autisme. Zij worden begeleid en ondersteund door zorgaanbieder Heeren van Zorg. Daarnaast komen veel inwoners van alle leeftijden hier om elkaar
te ontmoeten en om van de buitenlucht en de dieren te genieten. Een mooie combinatie van wonen met zorg, maatschappelijke betrokkenheid en
recreatie.
Wethouder Rita Noordzij (Actief burgerschap
& buurthuizen) ging langs bij deze parel achter
het Regio College aan het Westerwindpad in
Zaandam. Zij ontmoette daar de nieuwe bewoners en bedankte het oude en nieuwe bestuur
van de stichting voor hun inzet en betrokkenheid. Samen met Heeren van Zorg, Stadsherstel
en de gemeente hebben zij ervoor gezorgd dat
de boerderij behouden is gebleven en een nieuwe
maatschappelijke functie heeft gekregen.

Behoud
Jaren geleden werd gedacht aan een ander plan
voor het terrein. Wethouder Noordzij droeg het
burgerinitiatief tot behoud van de Fronikboerderij een warm hart toe. Zij werd daarin gesteund
door de inzet en betrokkenheid van raadsleden
en college van de gemeente Zaanstad. Het
woonhuis, de aangrenzende stallen en het hoge
hooihuis konden worden omgebouwd tot zelfstandige woningen voor jongeren met autisme.

En er is een ruimte waarvan de bewoners en de
buurtgenoten gebruik kunnen maken.
De stichting
In augustus 2015 werd de Stichting Fronik Buurtboerderij opgericht. Het belangrijkste doel: een
blijvende verbinding zijn tussen mens en dier,
Zaankanters en niet-Zaankanters, jong en oud,
stad en natuur. Meer info vindt u op
www.fronikboerdij.nl.

Hoe kunt u TONK aanvragen?
Om de uitkering aan te vragen moet u het
aanvraagformulier op onze website invullen:
www.zaanstad.nl, zoekterm ‘TONK’. Dat kan vanaf
17 maart 2021. U kunt de uitkering voor de periode
januari 2021 tot en met juni 2021 aanvragen. Voor
meer informatie kunt u bellen naar het algemene
publieksnummer van de gemeente: 14075.

Wilt u folders
in de bus?

Plak ja/ja-sticker!
Binnen een half jaar vervangt Zaanstad het
huidige stickersysteem door een ja/
ja-stickersysteem. Dat betekent dat u
standaard geen ongeadresseerd drukwerk
meer ontvangt. Huis-aan-huisbladen worden
wél gewoon bezorgd. Wilt u folders blijven
ontvangen, dan moet u een ja/ja-sticker op de
brievenbus plakken.

Praat met de Raad: gemeenteraad biedt jaarverslag aan
Donderdag 25 maart is er een raadsvergadering,
met daaraan voorafgaand het vragenuur voor
de raad. Tijdens een raadsvergadering stemmen
de raadsleden over onderwerpen die in de
tussenliggende weken in de Zaanstad Beraden
besproken zijn.
Zaanstad Beraden en raadsvergaderingen kunt u
digitaal via Starleaf bijwonen.
Kijk voor de agenda’s en de aanvangstijden op
zaanstad.raadsinformatie.nl.
Meer info nodig? Stuurt u dan een mailtje naar
raadsgriffie@zaanstad.nl.
Jaarverslag 2020
Tijdens deze vergadering biedt raadsgriffier Jorrit
Jongbloed jaarverslag 2020 van de
gemeenteraad aan aan burgemeester Jan
Hamming, die voorzitter van de gemeenteraad
is. In dit digitale jaarverslag kijken we terug op
een bewogen periode en u kunt als inwoner
reageren.

Digitaal vergaderen
De Zaanstad Beraden vinden digitaal plaats en de
raadsvergaderingen in het stadhuis. Publiek kan
vanwege corona niet bij de raadsvergadering
aanwezig zijn. Dit zal zo zijn zolang de situatie in
de veiligheidsregio als ‘zeer ernstig’ wordt
bestempeld. De vergaderingen blijven openbaar
en online live te volgen en inspraak van inwoners
gebeurt door middel van videobellen. We houden
vinger aan de pols!

raadsinformatiesysteem (RIS) zijn opgenomen.
U komt in het RIS via zaanstad.raadsinformatie.nl

Inzien stukken en live meekijken
Programma, vergaderstukken en uitzendingen
vindt u online. Wilt u vanuit huis een vergadering
bijwonen? Dat kan! U kunt de vergaderingen live
online bekijken. Terugkijken op een later moment
is ook mogelijk.

Social media
U kunt de raad (#raad075) volgen op Facebook,
Twitter, Instagram en YouTube als u zoekt op
raadzaanstad.

Servicemail
Wist u dat u zich ook kunt abonneren op een
automatische mail van de griffie? U leest dan
regelmatig welke nieuwe stukken in het

Meer informatie
Op gemeenteraad.zaanstad.nl vindt u meer
informatie over de raad. Heeft u vragen of wilt u
zich aanmelden voor inspraak?
Dan kunt u bellen via het algemene
publieksnummer van de gemeente 14075 of
e-mailen via raadsgriffie@zaanstad.nl.

Webinars
Met enige regelmaat bieden wij webinars aan
over verschillende onderwerpen. U kunt die
gratis bijwonen via het YouTube-kanaal van
Raad Zaanstad.

Wethouder Duurzaamheid Annette Baerveldt: ‘Dit
is een belangrijke stap: een gemiddeld huishouden
bespaart hiermee dertig kilo papier per jaar!’ De
gemeenteraad behandelt later deze maand de
nieuwe afvalstoffenverordening waar het ja/
ja-stickersysteem onder valt. Drie tot zes maanden
later wordt de sticker ingevoerd, op zijn vroegst is
dat begin juli 2021. Vlak voor de invoering ontvangt
u informatie over het gratis aanvragen van de
sticker.
Adverteerders
Adverteerders hebben de komende maanden de
tijd om over te stappen op alternatieven. Denk aan
online folders, apps en advertenties in de
huis-aan-huismedia. Adverteerders die na de
invoering toch blijven bezorgen in brievenbussen
zonder sticker, riskeren een boete.

Plastic afval scheiden, waar doen we het voor?
Van leeg boterkuipje tot nieuwe zeepflacon

Benieuwd hoe in
Zaanstad gestemd is?

Heeft u zich wel eens afgevraagd wat met het boterkuipje gebeurt dat u zojuist in de plastic
container hebt gegooid? Plastic is een grondstof die we goed kunnen hergebruiken. Door plastic
afval te scheiden van restafval hoeven we dus minder nieuwe grondstoffen te gebruiken. Bovendien
hoeven we zo ook minder restafval te verbranden. Dat is beide beter voor het milieu.

Op 17 maart was de Tweede Kamerverkiezing
2021. Bent u benieuwd hoe in de gemeente
Zaanstad gestemd is? U kunt vanaf vrijdag
19 maart de uitslagen bekijken.

Het plastic dat HVC ophaalt gaat naar de kunststof
sorteerinstallatie (KSI) in Heerenveen. Deze
installatie sorteert het plastic afval in
verschillende stromen. De eerste selectie is op
grootte. Dat gebeurt met een speciale

trommelzeef. Dat is een enorme buis met gaten
van 4 tot 30 centimeter waar het plastic in
rondzweeft. Daarna begint de selectie op
grondstof. Harde of zachte plastics, drinkpakken
en blikjes.

Deurmat of kratje
Na nog een aantal sorteerstappen, onder andere
met een infraroodcamera, zijn er voor de
allerlaatste selectie nog mensenhanden nodig.
Medewerkers doen de laatste controle. Als zij
materialen zien die er niet in thuis horen, halen zij
dit eruit. Gespecialiseerde verwerkers halen de
plastic balen op en verwerken dit tot granulaat.
Van deze korrels kunnen producenten nieuwe
producten maken. Zo bestaan de flacons van
Seepje of Marcels Green Soap uitsluitend uit
gerecycled plastic. Maar het kan ook zijn dat uw
boterkuipje of plastic flesje terugkomt in de
kratten van Kornuit of een deurmat van Ikea.
Wat mag bij plastic afval?
Bij het plastic afval mogen plastic verpakkingen,
blik en drinkpakken. Zoals een melkpak, een leeg
blik bonen, en een tandpastatube. Het is niet altijd
simpel om te bepalen wat er in mag. Zo moeten
spuitbussen (van bijvoorbeeld slagroom of
deodorant) bij het restafval vanwege de gassen die
vrijkomen. En harde kunststoffen zoals speelgoed,
grote zeilen en piepschuim, mogen naar het
afvalbrengstation. Alleen dan kan HVC deze laten
recyclen.
Afvalwijzer
Een handig hulpmiddel is de gratis afvalwijzer in de
HVC-app. Scan of fotografeer het product en u ziet
gelijk waar u het kunt weggooien. Of gebruik het
invulveld om het product op te zoeken. De app is
te downloaden in ITunes en Google Play (zoek
HVC).
Meer informatie vindt u op www.hvcgroep.nl/
plastic

Skatebaan A8
langer open
Welkom mét coronaregels!
De skatebaan onder de A8 heeft nu ruimere
openingstijden. Dit heeft de gemeente Zaanstad
besloten in overleg met het Sportbedrijf en de
jongeren die het skatepark gebruiken. Door de
openingstijden aan te passen, kunnen ook
jongeren van 18 tot 27 jaar erheen.
Het skatepark is sinds 9 maart elke dinsdag,
woensdag en vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur
geopend. Van 14.00 tot 16.00 uur kan iedereen tot
18 jaar er terecht, van 16.00 tot 18.00 uur is het
park te gebruiken door jongeren van 18 tot 27 jaar.
Toezicht
Het skatepark helemaal openen is op dit moment
helaas nog onverantwoord. Toen het skatepark
nog open was, zijn de coronamaatregelen
regelmatig niet nageleefd en zijn handhavers
agressief benaderd. Het Sportbedrijf regelt
beveiliging en toezicht tijdens de openingstijden.

Nieuwe regels voor
kamerverhuur, woningsplitsing
en toeristische verhuur
Zaanstad komt per 1 april 2021 met strengere regels voor kamerverhuur, woningsplitsing en
toeristische verhuur. Wethouder Wessel Breunesse: ‘Zo willen we Zaanse wijken leefbaar
houden, woonkwaliteit handhaven en ondermijning tegengaan. We hebben een woningtekort
en willen de schaarse woningen gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn.’
Verhuurt u kamers of woonruimte aan toeristen?
Lees dan de nieuwe regels hieronder. Vanaf 1 april
2021 staat meer info op www.zaanstad.nl met
zoektermen kamerverhuur of woningsplitsing.
Woningsplitsing
Woningen kleiner dan 140 m2 mag u niet meer
splitsen. Nieuw gevormde woningen moeten
minstens 50 m2 zijn. Daarnaast heeft u een
woningvormingsvergunning nodig.

Wilt u nieuws en bekendmakingen van de
gemeente Zaanstad ook graag per e-mail
ontvangen? Meld u dan aan voor de
nieuwsbrief via: www.zaanstad.nl, zoekterm:
nieuwsbrief

Actuele info online
Kijk op www.zaanstad.nl, zoekterm:
wegwerkzaamheden. Per wijk ziet u welke
werkzaamheden plaatsvinden of op de
planning staan. Voor een totaaloverzicht: ga
naar live.andes.nl/zaanstad. Na het intikken
van de straatnaam kunt u op de kaart het
werk-in-uitvoeringbordje aanklikken voor info
over werkzaamheden en omleidingsroutes.

Het aantal ongelukken en verkeersdoden in
het verkeer neemt helaas weer toe. Er zijn
meer dodelijke ongelukken met fietsers dan
met automobilisten. Vooral de combinatie van
sociale media en verkeer is gevaarlijk.
De overheid wil sociale media in het verkeer
tegengaan, onder andere door het voeren van
de MONO-campagne.
Elke keer als je een berichtje krijgt, raak je even
afgeleid van de weg. De oplossing: je mobiel op stil
zetten. Dan kun je je beter concentreren in het
verkeer. Dat is een stuk veiliger voor jezelf én voor
anderen. Ben je aan het rijden, blokkeer dan
inkomende berichten. Wil je een bericht versturen,
wacht daar dan even mee als je weet dat de
ontvanger aan het rijden is.
Handig
MONO zegt niet dat je smartphones niet mag
gebruiken in het verkeer. Ze zijn ook heel goed voor
bijvoorbeeld verkeersveiligheid en doorstroming.
Ze helpen navigeren, kiezen de snelste route en
kunnen waarschuwen als je te hard rijdt.
Voor wie?
MONO richt zich op alle verkeersdeelnemers
behalve voetgangers. Voetgangers lopen veel
minder risico dan automobilisten en fietsers.
Jongeren groeien op met de smartphone en zijn de
toekomstige automobilisten. Voor hen moeten de
MONO-regels vanzelfsprekend worden.
Van wie?
De campagne is een initiatief van het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat (I en W), in
samenwerking met VVN, ANWB, Flitsmeister, de
Fietsersbond, Nederland-ICT, TeamAlert en de
gezamenlijke provincies.

Regels en voorwaarden vindt u op
www.zaanstad.nl, zoekterm: ‘toeristische
verhuur’. Vragen? Meldt u zich hier dan aan voor
een digitaal spreekuur op donderdag 25 maart,
dinsdag 30 maart of donderdag 8 april van 16.00
tot 17.00 uur.

Werk aan de weg

In Zaandam vinden onder meer werkzaamheden plaats in de Wibautstraat tot 4 juni, in de
Koopvaardijstraat tot 20 maart en in de
Hoogaarslaan tot 16 april. In Wormerveer in
de Fröbelstraat en de Warmoesstraat zijn we
tot 23 april aan het werk. Tot half oktober is
er enige overlast in de kleurenbuurt in
Zaandam.

MONO: mobiel op stil
en ogen op de weg

Toeristische verhuur
Verhuur van woonruimte aan toeristen moet u
registreren bij de gemeente. Het
registratienummer moet in elke (advertentie)
publicatie vermeld staan. U mag de woning aan
maximaal 4 personen tegelijk verhuren. De
maximale verhuurperiode is 30 dagen per
kalenderjaar. Er zijn nog meer aanvullende regels.

Nieuws per e-mail

Op tal van plaatsen in de stad zijn mensen
buiten aan het werk. Straten en wegen zijn
dan tijdelijk niet goed of helemaal niet
toegankelijk. Omleidingen staan
aangegeven en hulpdiensten zijn op de
hoogte. Hieronder een greep uit de huidige
werkzaamheden.

Kamerverhuur
U mag alleen kamers verhuren aan 3 of 4
personen en u heeft een omgevingsvergunning
nodig. Per kamer mag maar één persoon wonen
en er gelden eisen voor de oppervlakte per
persoon. In Poelenburg/Peldersveld,
Zaandam-Zuid en de Russische buurt krijgen
nieuwe verhuurders geen vergunning. Dit
vanwege de al langer bestaande (leefbaarheids)
problematiek.

Op de website www.zaanstad.nl/verkiezingen
vindt u de ‘Zaanse’ uitslagen. De uitslagen
van alle Nederlandse gemeenten vindt u op
www.rijksoverheid.nl/verkiezingen.

Seniorenwoningen in Zaanstad
Alle complexen met beschrijving en plattegrond
Als u al wat ouder bent, komt vroeg of laat de
vraag langs: is mijn woning straks nog wel
geschikt voor mij, of moet ik gaan verhuizen
naar een andere woning? In onze gemeente
vindt u maar liefst 48 complexen met senioren-,
aanleun- en zorgwoningen. Daar is nu een
handig overzicht van.
Wethouder Songül Mutluer: ‘Een passende woning
is heel belangrijk om prettig ouder te worden. Toch
horen we dat ouderen drempels ervaren om te
verhuizen. Samen met de woningcorporaties
willen we hen hierbij zoveel mogelijk
ondersteunen. Er gebeurt veel op het gebied van
nieuwbouw, er komen meer passende woningen
bij. Een belangrijke stap is het zichtbaar maken van
het bestaande aanbod. De nieuwe brochure en de
online kaart zijn daarbij mooie instrumenten. We

hopen dat het mensen helpt bij de stap om te
verhuizen naar een woning die goed past bij hun
leeftijd en omstandigheden. Zo kunnen ze langer
zelfstandig wonen én komen er woningen vrij voor
gezinnen.’
Brochure en online kaart
In de brochure ‘Woningen voor senioren’ staan de
48 complexen afgebeeld met senioren-,
aanleun- en zorgwoningen. Elk complex met een
goede beschrijving en een plattegrond. U kunt de
brochure aanvragen bij de gemeente
(telefoonnummer 14075). De brochure staat ook
online op www.langerthuiswonen.zaanstad.nl/
wonen. Daar kunt u ook een kaart zien waar de
complexen precies in Zaanstad staan. U kunt de
brochure en de kaart ook krijgen bij de
woningcorporaties.

Gemeente Zaanstad
Tel. 14075 of gebruik
contactformulier op
www.zaanstad.nl.
Adres:
Stadhuisplein 100,
Postbus 2000,
1500 GA Zaandam
Openingstijden:
Ma. t/m do.
08.30 - 16.00
Vrijdag 08.30 - 12.00

Alleen op afspraak via
www.zaanstad.nl,
zoek op ‘afspraak
maken’.
Tijdelijk geen
avondopenstelling.
Redactie:
redactie@zaanstad.nl
Digitale nieuwsbrief
via www.zaanstad.nl

