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Minder verkeerslichten
in Zaandam centrum
De verkeerslichten op de kruising Wilhelmina
straat/Burcht en de kruising Wilhelminastraat
A.F. Savornin Lohmanstraat/Zuiddijk in
Zaandam gaan verdwijnen. Deze verkeers
lichten worden op dit moment alleen
ingeschakeld van 12.00 uur tot 18.30 uur en op
koopavonden tot 21.30 uur.

Uit onlangs gehouden verkeerstellingen van de
gemeente is gebleken dat het aantal weggebruikers op deze locaties erg laag is. De verkeerslichten
hebben daarom geen toegevoegde waarde meer
voor de doorstroming van het verkeer.
De zebrapaden blijven gehandhaafd. Tot de
gemeente de verkeerslichten definitief verwijdert,
blijven deze vanaf 21 januari knipperen met geel
licht. Het verkeer hoeft dan niet meer te wachten.
Het verwijderen van de verkeersinstallatie vindt
gelijktijdig plaats met de vervanging van de
Wilhelminasluis. De verwachting is dat dit in de
loop van 2019 gebeurt.
Vragen?
Als u naar aanleiding van deze informatie nog
vragen hebt, kunt u contact opnemen met
medewerker Willem Mak via het telefoonnummer
van de gemeente: 14 075.
Artist impression van 3D Studio Prins, in opdracht van Heren 5 Architecten

Oude Bannehof wordt
Nieuwe Bannehoven

Hoe wilt u leven
in het Zaanstad van
de toekomst?

Benieuwd naar de ontwerpen?

Op het terrein van het voormalige gemeentehuis krijgt het nieuwbouwplan ‘De Bannehoven’ steeds meer vorm. Het gemeentehuis in Zaandijk werd
enkele jaren geleden gesloopt. In 2018 zijn de bedrijven BPD en T&G gezamenlijk gestart met het uitwerken van een plan voor ongeveer honderdvijftig
woningen. U kunt op 22 januari de plannen komen bekijken.
BPD-T&G won de competitie die de gemeente
Zaanstad had uitgeschreven. Een groep bewoners
en bedrijven uit de wijk was betrokken bij de
keuze voor het eerste ontwerp en later ook bij de
uitwerking van de plannen.
Kom kijken op 22 januari
Op 22 januari van 16.00 tot 20.00 uur kunt u
langskomen om tekeningen en gevelaanzichten
van de nieuwbouw te bekijken. Ook wethouder
Sonqul Mutluer komt om 19.30 uur langs.
De inloop vindt plaats bij Zorgcentrum Guisveld,
George Gershwinstraat 207 in Zaandijk.

Vertegenwoordigers van de gemeente,
ontwikkelaars en architecten zijn aanwezig om
toelichting te geven en vragen te beantwoorden.
U bent van harte welkom!
Website
Wel nieuwsgierig maar geen tijd voor de inloop?
Via de website www.nieuwbouw-zaanstreek.nl/
de-bannehoven kunt u de voortgang van het
project volgen.

Bannehof was de naam van de locatie en het
gemeentehuis van Zaanstad in Rooswijk,
Zaandijk. In 1974 werd de bouw voltooid,
toen de Zaangemeenten Zaandam, Koog aan
de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Westzaan,
Assendelft en Krommenie tot Zaanstad
werden samengevoegd. Na de sloop in 2012
werd het terrein tijdelijk voor recreatie
ingericht. Nu zullen daar honderdvijftig
woningen verrijzen. In het gemeentearchief
vindt u krantenartikelen, foto’s en ander
materiaal over het voormalige gemeentehuis.

Programma Zaanstad Beraad (onder voorbehoud van wijzigingen)

Vanaf 19.00 uur is er koffie en thee. U kunt
informeel met de leden van de raad van gedachten
wisselen. Ook na afloop is er gelegenheid tot
informeel napraten in de foyer.
Raadzaal
• Zaanse Omgevingsvisie fase 1 en 2
• Coördinatieverordening 2019
• Motie neutrale dienstverlening

• Motie Orange Zaanstad
• Motie Cameratoezicht NS Zaanlijn
Volgende week
Op donderdag 24 januari is er weer een Zaanstad
Beraad.
Inzien stukken en meekijken vergaderingen
Agenda, vergaderstukken en uitzendingen vindt u op
zaanstad.raadsinformatie.nl.

Van half december 2018 tot en met 20 januari 2019
verzamelt gemeente Zaanstad toekomstdromen.
Deze dromen zijn één van de bronnen die de
gemeente gebruikt om de Zaanse Omgevingsvisie
2040 verder in te vullen.

Onze leefomgeving: wat vindt ú belangrijk?

Praat met de raad
Op donderdag 17 januari 2019 is er een raadsvergadering in het stadhuis in Zaandam vanaf 19.30 uur.
Tijdens de raad debatteren en stemmen raadsleden over onderwerpen die in de afgelopen weken bij het
Zaanstad Beraad zijn besproken.

Veel groen, vervoer via monorail, een divers
winkelaanbod, geen armoede, voldoende
woningen... Wat is uw droom voor Zaanstad?
Om te bouwen aan de toekomst horen we graag
wat u écht belangrijk vindt.

De vergaderingen zijn live online te volgen en op
een later tijdstip terug te zien.
Informatie online
Op de site gemeenteraad.zaanstad.nl vindt u meer
informatie over de raad.
Met vragen kunt u terecht bij de raadsgriffie,
telefoon (075) 655 2184, raadsgriffie@zaanstad.nl.
U kunt ook volgen op www.facebook.com/raad075
en op Twitter @RaadZaanstad.

Omgevingsvisie is van ons allemaal
De omgevingsvisie gaat over de leefomgeving. Dus
over dingen als de bebouwing, de voorzieningen,
het vervoer, maar ook de inrichting van de
openbare ruimte en de veiligheid van de lucht die
we inademen. In zo’n visie moeten we keuzes
maken. Daarom is het belangrijk om te weten wat
u écht belangrijk vindt.
Laat u ons uw droom weten
Tot 20 januari is het nog mogelijk om online uw
droom achter te laten. Ga hiervoor naar de
website dromen2040.zaanstad.nl. Onder het
kopje Dromen kunt u uw droom achterlaten.

Wilt u dit jaar een evenement organiseren?
Vraag bijtijds een vergunning aan. Wij helpen u graag!

In 2018 konden we genieten van vele mooie evenementen in Zaanstad. Sportevenementen, markten, braderieën en natuurlijk het hoogtepunt, de
landelijke intocht van Sinterklaas in Zaandijk, brachten duizenden mensen uit Zaanstad en van ver daarbuiten op de been. Ook in 2019 gaan we weer
van veel mooie evenementen genieten. Hoe gaat de aanvraag van vergunningen in z’n werk?
Bent u van plan om dit jaar iets moois te
organiseren? Laat dat dan weten! U kunt uw
evenement alvast aanmelden op onze
reserveringslijst. Deze is te vinden op
www.zaanstad.nl met de zoekterm ‘evenement’.
Hier ziet u direct  een overzicht van alle
aangemelde en reeds vergunde evenementen.

A-, B- of C-evenement
Let op: met ingang van 1 januari zijn de
indieningstermijnen voor het aanvragen van een
evenementenvergunning gewijzigd. Voor een
A-evenement is dit acht weken, voor B- en
C-evenementen is dat veertien weken. Een
A-evenement is een evenement met een laag

risico, met weinig gevolgen voor de omgeving en
beperkte gevolgen voor het verkeer, zoals een
braderie of een kleinschalig muziekoptreden.
Een B-evenement is een evenement met een
gemiddeld risico, met beperkte gevolgen op de
direct omgeving en voor het verkeer. Bijvoorbeeld
een groot muziekoptreden of sportevenement
zoals een triatlon.
Een C-evenement is een evenement met een hoog
risico, met een grote gevolgen voor de stad en/of
regionale gevolgen voor het verkeer. Bijvoorbeeld
de Dam tot Damloop of de landelijke
sinterklaasintocht.
Vooraf afspraak maken?
Om u goed op weg te kunnen helpen voordat u
een aanvraag indient, kunt u een afspraak maken
met de afdeling Vergunningen. Er zijn diverse
formats beschikbaar die u kunt gebruiken voor uw
aanvraag.  Dat scheelt tijd en waarschijnlijk ook
uitzoekwerk.
Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen, dan
kunt u telefonisch contact opnemen met de
afdeling Vergunningen via telefoonnummer 14075
of u kunt een e-mail sturen naar:
horecaevenementen@zaanstad.nl

Niet alleen voor grote, ook voor kleine evenementen is vaak een vergunning nodig
(archieffoto Dam tot Dam Wandeltocht 2016)

Aanpak verkeersdruk
Thorbeckeweg:
kom kijken op
23 januari
De verkeersdrukte in Zaandam Zuid neemt de
komende jaren fors toe. In juni 2018 zijn drie
mogelijke oplossingen gepresenteerd door de
gemeenten Zaanstad en Oostzaan,
Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland en de
Vervoerregio. Het voorlopige ontwerp van de
oplossing kunt u komen bekijken.

Een ongelijkvloerse kruising bij de Vijfhoek, het
verplaatsen van de aansluiting Westkolkdijk op de
Thorbeckeweg en de aanleg van busbanen langs
de Vlinder, Thorbeckeweg en Wibautstraat vormen
de meest kansrijke oplossing. Deze oplossing is
uitgewerkt in een voorlopig ontwerp.

Inloopbijeenkomst 23 januari 2019
Benieuwd? Kom dan langs op woensdag 23 januari
tussen 16.30 en 20.00 uur in Wijkcentrum
Poelenburcht aan het Weerpad 1 A in Zaandam.
Ingediende tips en ideeën dienen als input voor
een definitief ontwerp. Experts geven uitleg en
beantwoorden vragen.

De raad wil van u horen!
Lagerhuisdebat in Krommenie

Zo is er op 22 januari 2019 in Zaandam een
workshop in het Zaanhotel. Hier leert u hoe u een
sterke sollicitatiebrief schrijft. Daarnaast biedt
DeBroekriem ook een aantal online workshops
aan. U kunt zich aanmelden voor de cursussen
waar u aan wilt deelnemen op de website van
DeBroekriem: www.debroekriem.nl

2019 beginnen met
een nieuwe baan?
Kom bij de gemeente
Zaanstad werken!
Wij blijven als gemeente ontwikkelen en
doorgroeien en om de ambities voor de
toekomst te kunnen realiseren, zijn we op zoek
naar ondernemende professionals, die ons
daarbij helpen.
Bij de gemeente Zaanstad schenken wij veel
aandacht aan persoonlijke groei en
zelfontplooiing. Daarom geven wij u de ruimte om
het beste uit uzelf te halen. Zo kunt u het verschil
maken en een bijdrage leveren aan de groei van
onze stad.
Vacatures
Interesse in een carrière bij de gemeente Zaanstad
en benieuwd naar de openstaande vacatures?
Bekijk onze website voor meer informatie
www.werkenbij.zaanstad.nl

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. Alle onderwerpen zijn in
principe bespreekbaar. Op de speciale website die
7 januari live is gegaan kunt u
gespreksonderwerpen aandragen.

Uitnodiging voor de avond
U bent welkom om deel te nemen aan het debat,
maar u kunt ook alleen komen luisteren.
We zorgen voor een hapje en een drankje.
De inloop is om 19.30 uur, het debat begint om
20.00 uur. Locatie: buurtcentrum de Pelikaan,
Kervelstraat 185 A in Krommenie.

Zaanstad wil de meest ondernemers
vriendelijke gemeente van Nederland zijn.
‘Dat betekent voor 2019 een nóg betere
dienstverlening en hoffelijkheid, maar vooral:
openstaan voor dromen van ondernemers en
helpen die mogelijk te maken.’ De gemeente wil
een echte bondgenoot zijn van ondernemers.

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.

Dat zei burgemeester Hamming vrijdag in zijn
nieuwjaarstoespraak voor ondernemers. U vindt
de hele speech op www.zaanstad.nl bij de
nieuwsberichten.

Hoe werkt het?
Hebt u een onderwerp dat u het bespreken waard
vindt?

Nieuwjaarstoespraak
burgemeester:

gemeente als bondgenoot

Werkom
De burgemeester uitte zijn zorg over de ‘grote
groep lager opgeleiden die al lang langs de kant
staat en daar ook blijft staan, ondanks de
economische groei’. Hij riep ondernemers op om
voor personeel  vooral contact te zoeken met het
nieuwe werkbedrijf Werkom. ‘Deze groep laten
meeprofiteren van de kansen is een van de
grootste gezamenlijke opgaven.’
Succes sinterklaasintocht
Hamming noemde de sinterklaasintocht als een
voorbeeld van goede samenwerking. ‘Die heeft
geleid tot een prachtige intocht waar heel
Nederland van genoten heeft. Samen hebben we
een evenement neergezet waar we met recht
trots op mogen zijn.’

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!

Gemeente Zaanstad

Aanmelden kan kosteloos via www.zaanstad.nl,
(zoekterm: nieuwsbrief).

Werk aan de weg

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

Bent u op zoek naar werk? En heeft u hulp
nodig bij het maken van een goed LinkedInprofiel, een sollicitatiebrief schrijven of een cv
opstellen? DeBroekriem, een platform voor en
door werkzoekenden, biedt verschillende gratis
workshops aan om u te inspireren en verder te
helpen.

Ga dan naar de website praatmee.zaanstad.nl/p/
lagerhuisdebat en voeg daar, liefst vóór
28 januari, uw gespreksonderwerp toe. Heeft u
een onderwerp geplaatst, deel de link praatmee.
zaanstad.nl/p/lagerhuisdebat via social media,
zodat lezers vanaf 28 januari op uw
gespreksonderwerp kunnen stemmen.
De ‘winnende’ stellingen zijn in de week van
18 februari bekend.

Nieuwsbrief Zaanstad

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

Volg de cursussen van
DeBroekriem

Op 27 februari houdt de gemeenteraad weer
een Lagerhuisdebat, een gesprek met en tussen
inwoners van Zaanstad. Wat vindt u een
belangrijk onderwerp: de leefbaarheid in
Krommenie? Of vindt u dat er niet genoeg te
doen is voor jongeren in Zaanstad? Het mag
overal over gaan! Op de website praatmee.
zaanstad.nl/p/lagerhuisdebat kunt u uw
gespreksonderwerpen aanmelden.

Hoe gaan we verder?
In dit eerste kwartaal verwachten wij de plannen
te kunnen uitgewerken tot een definitief ontwerp.
In maart volgt de definitieve oplossing.
Meer informatie: thorbeckeweg.zaanstad.nl

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.

Op zoek naar werk?

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.

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

