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Verkiezingen:
telt u mee?
Op woensdag 20 maart 2019 zijn er
gecombineerde verkiezingen. Zowel voor
Provinciale Staten als voor het Waterschap
mogen kiesgerechtigden hun stem uitbrengen.
Voor deze verkiezingen zijn we nog op zoek
naar mensen die willen helpen met het tellen
van de stembiljetten.
Het tellen vindt plaats op twee tijdstippen:
woensdagavond 20 maart vanaf 21.00 uur op een
stembureau en op donderdagochtend 21 maart
vanaf 8.30 uur (de centrale telling) in sporthal
De Struijck in Zaandam.
Vergoeding
Als u als teller meedoet, krijgt u een vergoeding
van € 58,- bruto. Voorwaarde is, dat u op de dag
van de verkiezingen ouder bent dan 18 jaar.
Geïnteresseerd? Meldt u zich dan aan via
www.zaanstad.nl, zoekterm ‘stembureaulid’. Daar
vindt u ook meer informatie.

Bloemen voor
vrijwilligers

De raad wil van u horen!

Lagerhuisdebat op woensdag 27 februari in Krommenie
Op 27 februari houdt de gemeenteraad weer
een Lagerhuisdebat, een gesprek met en tussen
inwoners van Zaanstad. Waar zou u het over
willen hebben? Is er bijvoorbeeld genoeg te
doen voor jongeren? Het mag overal over gaan!
Op de website praatmee.zaanstad.nl/p/
lagerhuisdebat kunt u uw gespreksonder
werpen aanmelden.

Om besluiten te kunnen nemen, wil de raad weten
wat er leeft onder inwoners. De raad wil weten of
ze mensen die ze anders niet zo actief zien of
horen, op een andere manier bij het gesprek over
de buurt of stad kunnen betrekken.

In Krommenie
Deze keer is het Lagerhuisdebat in Krommenie in
Buurtcentrum de Pelikaan. Naast onderwerpen die
de gehele stad aangaan, kunt u gespreksonderwerpen inbrengen die specifiek over Krommenie
gaan. Is er bijvoorbeeld meer behoefte aan sociale

activiteiten of betrokkenheid bij de openbare
ruimte? Alle onderwerpen zijn in principe
bespreekbaar. Doe daarom op 27 februari mee met
dit Lagerhuisdebat. Op de speciale website die
7 januari live gaat kunt u gespreksonderwerpen
aandragen.
Hoe werkt het?
Voor het debat plaatsvindt, wil de gemeenteraad
zoveel mogelijk gespreksonderwerpen en
stellingen verzamelen. Hebt u een onderwerp dat
u het bespreken waard vindt? Ga dan naar de
website praatmee.zaanstad.nl/p/lagerhuisdebat
en voeg daar, liefst vóór 28 januari, uw
gespreksonderwerp toe.
Vervolgens…
Vanaf 28 januari kan iedereen stemmen op de
ingebrachte onderwerpen. Daaruit worden de
stellingen voor het Lagerhuisdebat gekozen. Die
stellingen zijn in de week van 18 februari bekend.

Deel de link!
Heeft u een gespreksonderwerp geplaatst? Deel
de link praatmee.zaanstad.nl/p/lagerhuisdebat
dan met vrienden en bekenden op social media,
zodat zij op uw gespreksonderwerp kunnen
stemmen of zelf gespreksonderwerpen kunnen
toevoegen.
Uitnodiging voor de avond
Iedereen is op 27 februari welkom om deel te
nemen aan het debat, maar u bent ook van harte
welkom om alleen te komen luisteren. We zorgen
voor een hapje en een drankje. De inloop is om
19.30 uur, het debat begint om 20.00 uur. De
locatie is Buurtcentrum de Pelikaan, Kervelstraat
185 A in Krommenie.
Vragen of aanmelden voor het debat?
Heeft u vragen of wilt u actief meedoen aan het
debat, stuur dan een e-mail naar raadsgriffie@
zaanstad.nl.

Programma Zaanstad Beraad (onder voorbehoud van wijzigingen)

Praat met de raad
Donderdag 10 januari 2019 is er een Zaanstad Beraad. Vanaf 15.30 uur staat de koffie klaar. U kunt dan
als u dat wenst met raadsleden en ambtenaren praten. Wilt u inspreken op een geagendeerd
onderwerp van het Zaanstad Beraad, dan kunt u zich aanmelden bij de Raadsgriffie. Ook na afloop van
het Zaanstad Beraad is er gelegenheid om nog even informeel na te praten in de foyer.
Zaanstad Beraad 10 januari om 19.00 uur
(onder voorbehoud wijzigingen of toevoegingen)
Raadzaal
• Praat met de raad: inspraak op geagendeerde
onderwerpen
• Presentatie concessie openbaar vervoer ZaWa
• Startbijeenkomst Zaans Klimaatakkoord
• Zaanse omgevingsvisie: resultaten fase 1 en
aanpak fase 2

Zaal 4
· Wintercourse woningcorporaties
· Rondvraag POV over parkeergarage Dekamarkt
Wormerveer
· Bespreking actualisatie strategische
besluitvormingsagenda
Volgende week
Op donderdag 17 januari is er een raadsvergadering.

Inzien stukken en meekijken vergaderingen
Agenda, vergaderstukken en uitzendingen vindt u
op zaanstad.raadsinformatie.nl.
De vergaderingen zijn live online te volgen en op
een later tijdstip terug te zien.
Informatie op website en social media
De gemeenteraad heeft een eigen website waar u
meer informatie over de raad kunt vinden.
Ga hiervoor naar gemeenteraad.zaanstad.nl.
Met al uw vragen kunt u terecht bij de Raadsgriffie,
telefoon (075) 655 2184, e-mail: raadsgriffie@
zaanstad.nl. U kunt de raad volgen op Facebook
Raad075 en op Twitter @RaadZaanstad.

In het laatste kwartaal van 2018 zijn vijftien
organisaties en individuele vrijwilligers blij
verrast door een wijkmanager, wethouder of
medewerker van Zaankantersvoorelkaar die de
‘wijkwaardering’ kwam toekennen. Het hele
jaar door worden in Zaanstad met deze
waardering Zaanse vrijwilligers(organisaties) in
het zonnetje gezet. Aanmelding gebeurt door
de vrijwilligers zelf, de wijkmanager of
Zaankantersvoorelkaar.

De vrijwilligers van BWZ
De groepen waren Formulierenhuis SWT
Krommenie, De Bloesem in Wormerveer, De Blijde
Ruiters, Papiermolen SWT Zaandam Zuid,
BeterBuren, Reddingsbrigade Zaanstad,
Klussenbus SWT Zaandam West/Oude Haven en
BWZ. Individueel: Elma Loderus van SWT
Krommenie, Carolina van Steen en Jolanda
Schouten van Zonnebloem Assendelft, Marguda
Bier en Judith del Castilho voor kinderactiviteiten
in de Hofwijk, Gera de Jager en Donald van der
Velden van Stichting Dierenzorg, Evelien Deekman
van Buurtcirkel Zaandam Noord/Kogerveld,
Claudette Hoffs van SWT Zaandam Noord/
Kogerveld en Marijke Woudstra die in diverse
wijken zwerfvuil opruimt. Hulde aan al deze
vrijwilligers!

Wilt u iemand voordragen?
Wilt u een vrijwilliger(sgroep) in het zonnetje
laten zetten? Bel dan naar Zaankantersvoorelkaar:
(075) 206 0010. De waardering is laagdrempelig
en kleinschalig en gaat gepaard met een bezoekje,  
een aardigheidje en publiciteit.

Kerstbomenactie 12 januari
De kerstdagen zijn voorbij en het nieuwe jaar is
afgetrapt. Op zaterdag 12 januari kunt u
meedoen aan de kerstbomenactie in Zaanstad.
Uw oude kerstboom wordt compost èn levert
geld op.
Op 12 januari kunt u uw kerstboom inleveren en
ontvangt u een bon ter waarde van € 0,20. De
gemeente Zaanstad verdubbelt dit en keert per
ingeleverde bon € 0,40 aan deelnemende
verenigingen uit. Iedere ingeleverde bon steunt
dus een vereniging.

Eerder laten ophalen
Wilt u uw kerstboom eerder laten ophalen?
Wanneer via de klantenservice van HVC
(0800-0700) minimaal 50 kerstbomen zijn
aangemeld, rijdt HVC een extra route door heel
Zaanstad. Tot 11 januari rijdt er dan een wagen die
de kerstbomen ophaalt.
Inleverplekken
Check de inleverplekken ook op www.zaanstad.
nl. Hebt u vragen over deze kerstbomenactie?
Belt u dan met de klantenservice van HVC, tel.
0800-0700 of ga naar www.hvcgroep.nl

Waar kan ik mijn kerstboom kwijt?
Assendelft
09.15 - 09.45
10.00 - 10.30
10.45 - 11.30
13.30 - 14.00
14.05 - 14.30
14.35 - 15.15

Saenredamstraat (school)
Rode Ring/IJkmeester
Gele Ring (t/o nr. 27)
Waterschot/Dorpsstraat
Dorpsstraat 382 (hulpsecr.)
Dorpsstraat  t.h.v. nr. 172

13.30 - 14.00 Witte Ring/Kreekrijklaan
14.15 - 14.45 Witte Ring/Rietland
14.50 - 15.15 Kaaijkhof/Saendelverlaan
Koog aan de Zaan
09.30 - 10.15 Breestraat (vm. brandweer)
09.30 - 10.00 Molenwerf ( winkelcentrum)
10.05 - 10.30 Jagerakker (parkeerplaats)
10.20 - 10.45 Kogersluisstraat bij ijsbaan
10.35 - 11.05 Glazenmakersveld (flat)
11.05 - 11.45 Locomotief (flat)
Krommenie
09.30 - 10.15
10.20 - 11.00
11.05 - 11.50
13.30 - 14.15
14.30 - 15.15

Plan Willis (bij glas/papierbak)
Noorderhoofdstr./Oranjeplein
Kervelstraat (brandweer)
Fortuinlaan/Pelikaanstraat
Neptunuslaan/Jupiterstraat

West-Knollendam
09.45 - 10.15 Piet Kuiperlaan 2 (Dorpshuis)
Westzaan
13.25 - 13.45 Veldweg/Kanaaldijk
13.55 - 14.15 Zuideinde/’t Hoenstraat
14.30 - 15.00 Torenstraat (schoolplein)
Wormerveer
09.30 - 10.00 Wandelweg/Rembrandtkade
10.10 - 10.40 Sumatrakade

Zaanstad Noord:
uw kijk op de wijk
Buurtbijeenkomst
in januari

Om een goed beeld te krijgen van Zaanstad
Noord is de afgelopen maanden een analyse
gemaakt van het gebied. Daarvoor heeft de
gemeente gesprekken gevoerd met bewoners
en ondernemers. Ook zijn lopende projecten en
initiatieven in beeld gebracht en is gekeken
naar feiten en cijfers. Dit alles geeft een indruk
van hoe het MAAK.gebied Zaanstad Noord er
voor staat. Waar liggen de kansen en welke
knelpunten zijn er?
De gemaakte analyse willen we verder
aanscherpen en aanvullen met de kennis en
ervaring van zoveel mogelijk bewoners,
ondernemers en organisaties. Daarom zijn er vier
buurtbijeenkomsten. De inloop is steeds vanaf
19.00 uur. Om 19.30 uur nemen we u mee in wat
wij ontdekt hebben, waarna we graag van u horen
wat we nog niet weten.

Informatieavond in Krommenie
Warmtescan voor betere woningisolatie

Tijdens de Dag van de Duurzaamheid, op 10 oktober, werden drie warmtescans verloot. Femke van
‘t Loo was een van de winnaars. Een vrijwilliger van de ZEK (Zaanse Energie Koöperatie) ging bij
haar langs voor de warmtescan van haar dertig jaar oude woning aan de Tuinstraat in Wormerveer.
Bij een warmtescan maakt een infraroodcamera
opnames van een woning. Daarmee is te zien
waar warmte van de woning naar buiten stroomt
en waar kou binnenkomt. In Femkes keuken en bij
de voordeur komt kou door de kieren, onder
andere doordat de tochtstrip niet meer goed
werkt. De warmtescan laat ook zien dat de
brievenbus aan de binnenkant geen afdichting
heeft.  
Isoleren van huurwoning
Het gasverbruik van Femke en haar twee pubers
is 1.460 kubieke meter. ‘Ik zet de centrale
verwarming standaard op 17 graden en ik gebruik
voornamelijk LED-lampen’, vertelt Femke. Verder
hebben de meeste ramen wel dubbel glas, maar
deze zijn geen HR++. Ook met radiatorfolie

achter de verwarming zou het huis beter
geïsoleerd zijn. Femke wil graag aan de slag met
de tips, maar moet dit eerst bespreken met de
woningbouwvereniging. ‘Ik weet niet of het
zomaar mag. En als ik zelf in mijn huis investeer,
moet ik misschien een hogere huur betalen.’
Navraag doen naar de mogelijkheden in een
huurwoning is dus sowieso raadzaam.  
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Zaandijk
09.45 - 10.15
10.20 - 10.50
10.45 - 11.30
11.00 - 11.30

Westzanerdijk (Aldi)
Magda Jansenstraat
Nieuwendamstraat bij school
Hoek Musical/Opera
Fluitekruidweg
Zilverschoonplein
Drielse Wetering
Kalf, t.h.v. Hemmes
Rode Zee bij de Perim
Gibraltar
Tjotterlaan bij Meerpaal
Hoogaarslaan
E. Heimansstraat (park.terr.)
Tuiniersstraat
S. Claeszstr.: Willibrordschool
Lobeliusstraat
Lindelaan (Vissershop)
Hoek Spiekeroog/Justpier
Hoek eilandbrug/Hogendijk
Westzijde: ingang Verkade
J. Steijnstraat (flat)
Cl. Debussystraat (loopbrug)
Willem Dreeslaan
J. Lennonstr.: winkelcentrum

Eerste zwerfvuilestafette
van 2019 in Wormerveer
Samen opruimen
en lunchen
Zaanstad wil graag ’zwerfafvalvrij’ zijn. De
gemeente kent veel actieve en betrokken
inwoners waar het gaat om het opruimen van
zwerfafval. Vrijwel dagelijks zijn zij aan de slag
om de stad een stukje schoner te maken. Fijn
voor milieu, mens en dier.

Zo’n vijf jaar geleden is het bewonersinitiatief
De Zaanse Zwerfvuilestafette ontstaan. Eens per
maand gaat een groepje actieve Zaankanters,
steeds op een andere plek in de gemeente, een
paar uurtjes aan de slag om zwerfafval op te
ruimen. De gemeente waardeert en ondersteunt
dit initiatief. Zij zorgt ook voor de benodigde
materialen zoals prikstokken en zakken.
Eerste opruimactie in Wormerveer
Op zaterdag 19 januari is de eerste opruimactie
van 2019. De start is om 10.00 uur (inloop om
9.45 uur) bij Buurtcentrum De Lorzie, Marktplein
3 in Wormerveer. Om 11.45 uur sluiten we af met
een lunch. Ook deze keer hopen we weer op een
mooie opkomst! De eerstvolgende
zwerfvuilestafette is op zaterdag 16 februari en
start vanuit wijkcentrum de Zuidhoek,
Wilgenstraat 11 in Zaandam-Zuid.

Nieuwsbrief Zaanstad
Wilt u het Zaanstad Journaal, de ‘Bekend
makingen van B&W’ en andere berichten van
de gemeente tweewekelijks in uw mailbox
ontvangen? Abonneert u zich dan op Zaanstad
Nieuws!
Aanmelden kan kosteloos via www.zaanstad.nl,
(zoekterm: nieuwsbrief).
Nieuwe tochtstrips bij Femkes keukendeur zijn geen overbodige luxe

Werk aan de weg

Westzaan
• J.J. Allanstraat/Zuideinde: afsluiting in beide
richtingen tot 29 maart  
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Foto: Ton Lentz

Kijk voor meer informatie op de website
maaknoord.zaanstad.nl.

Krommenie
• Agavestraat, Iepenweg, Beukenstraat (en
omliggende straten): afgesloten tot 1 juli 2019

Zaandam
10.50 - 11.30 Ameland/Westzijde
(Oud-West)
11.05 - 11.30 Burg. Ter Laanstr. (Paaskerk)
13.30 - 14.00 Zandlevenweg/Houtveldweg

Kom naar de informatieavond
Wilt u ook een warmtescan? Mail dan naar
warmtescan@zaanse-energie-kooperatie.nl en/of
kom donderdagavond 17 januari naar de
warmstescan-informatieavond in Buurtcentrum
de Pelikaan, Kervelstraat 185 A in Krommenie. De
inloop is vanaf 19.30 uur. U bent van harte
welkom!

15 januari - Wormerveer Zuid,
locatie De acht Staten
17 januari - Wormerveer Noord, locatie De Lorzie
21 januari – Krommenie, locatie De Palmboom
23 januari - West-Knollendam /Molletjesveer /
Noorderveld, locatie De Noorddam

Hier vindt u een greep uit de straten en wegen
waar werkzaamheden plaatsvinden of die op
de planning staan. Hulpdiensten worden op
de hoogte gesteld.

10.50 - 11.20 Voltastraat
11.30 - 12.00 Krommenieërweg/
Groene Valk
13.30 - 14.00 Cor Bruijnweg: winkelcentrum
14.10 - 14.40 Krommenieërpad t/o nr. 44

Zaandam
• Fietspad tussen Noorder IJ- en Zeeweg en
Sluispolder: in beide richtingen afgesloten tot
25 januari
• Ebbehout: soms enige verkeershinder door
werkzaamheden tot eind februari 2020
• Cypressenhout: soms enige verkeershinder door
werkzaamheden tot eind maart 2019
• Russische Buurt: tot 1 februari 2019
werkzaamheden in Czaar Peterstraat en
plantsoen, Krimpenburg, Vorstenburg, Krimp,
Lage Horn, en C. Calffstraat

Informatie online
Kijk op www.zaanstad.nl, zoekterm:
wegwerkzaamheden. Per wijk ziet u welke
werkzaamheden plaatsvinden of op de planning
staan. Voor een totaaloverzicht: live.andes.nl/
zaanstad. Na het intikken van de straatnaam
kunt u op de kaart het werk-in-uitvoeringbordje
aanklikken. U ziet dan om welke
werkzaamheden het gaat en welke
omleidingsroute geldt.

Gemeente Zaanstad
Tel. 14075
www.zaanstad.nl
Stadhuisplein 100,
Zaandam
Postbus 2000,
1500 GA Zaandam

Di. en do.
17.00 - 20.00
alleen op afspraak!
Vrijdag
08.30 tot 12.00

Openingstijden:
Ma. t/m wo.
08.30 - 16.00
Di. 13.30 - 20.00
Do. 08.30 - 20.00

Redactie:
redactie@zaanstad.nl
Gratis abonneren op
digitale nieuwsbrief via
www.zaanstad.nl

