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Aanleiding 
Sinds ruim 25 jaar werkt de Belangenvereniging Westerwatering aan de verbetering van de wijk 

Westerwatering, die onderdeel is van de grotere wijk Nieuw West. Ook andere verenigingen en 

stichtingen1 zijn in Westerwatering actief. Denk aan de Vereniging Kinderboerderij De Veldmuis, de 

Stichting Paltrok De Held Jozua, het Buurtcentrum De Zeskanter en de Vereniging Ongeschonden 

Behoud Westerzijderveld (OBW). De Winkeliersvereniging Westerwatering heeft eveneens haar rol.  

De laatste paar jaar en ook de komende jaren verandert het aanzien van de wijk: het gaat vooral om 

de situatie rondom het station Zaandam, de Spoorstrip, de Eilanden en de Busbrug ‘de Binding’ 

(hierna: de Busbrug). Gesteund door onze ruim 600 leden richten wij ons op de gevolgen van deze 

veranderingen in de infrastructuur van de wijk, en op een goed woon- en leefklimaat van de wijk. 

Reden voor de Belangenvereniging om een nieuwe visie op de wijk te verwoorden.  

25 jaar Belangenvereniging Westerwatering 
In de afgelopen 25 jaar dat de Belangenvereniging bestaat, zijn veel onderwerpen aan de orde 

geweest waarmee de Belangenvereniging zich heeft beziggehouden. Om enkele voorbeelden te 

noemen: 

 Een paar keer per jaar houden wij een buurtschouw in een deel van Westerwatering. 

Tekortkomingen aan straten, trottoirs en straatmeubilair fotograferen en melden we aan de 

gemeente.  

 Al in de jaren ’90 hebben wij ons met het wel en wee van de molen De Held Jozua bemoeid. 

Toentertijd was de molen in een deplorabele toestand. 

 Directe bemoeienis met de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten in de wijk, bijvoorbeeld de 

herinrichting van de Aubade en de voorgenomen bebouwing. Wij, als Belangenvereniging, en een 

buurtcomité uit de Prelude hebben met succes die bouwplannen ingrijpend gewijzigd.  

 De Vereniging Kinderboerderij De Veldmuis hebben we bestuurlijk ondersteund. 

 Diverse malen hebben we een zogenoemd Politiek Forum voorafgaand aan 

gemeenteraadverkiezingen georganiseerd waaraan bijna alle partijen van de Zaanstad deelnemen. 

In het openbaar peilen we dan de mening van de partijen over ontwikkelingen in de wijk.  

 Jaarlijks planten we samen met schoolkinderen voorjaarsbollen in het groen van de wijk.  

Een meer uitgebreide opsomming van de activiteiten staat in bijlage 3.  

Omvang van de (sub)wijk Westerwatering 
Het gebied ten westen van het station Zaandam staat bekend als de wijk Nieuw West. Twee 

Belangenverenigingen vertegenwoordigen de bewoners. De Belangenvereniging Westerwatering 

behartigt de belangen van de bewoners vanaf de Mallegatsloot (aan de noordzijde van de wijk) tot aan 

de vier torenflats van het project Aurum (de flats Aurum, Argentum en de twee andere) aan ‘t 

Amberhout, het project Zaans Groen en de nog te bouwen complexen de Heldin en de Stelling. Zij 

vormen de zuidgrens van het verzorgingsgebied van onze vereniging (zie figuur 1). Zie ook 

http://www.westerwatering.nl/. 

                                                           
1 De Stichting Babel is gevestigd in Westerwatering, maar heeft een wijk-overstijgende rol.  

http://www.westerwatering.nl/
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Het gebied rondom de Westzanerdijk wordt behartigd door de Belangenvereniging Westzanerdijk. De 

boerderij van Fronik behoort daar ook toe (zie ook https://Belangenverenigingwestzanerdijk.nl/). De 

bedrijven die in Nieuw West (voornamelijk in de buurt van het Noordzeekanaal) zitten, maar ook op 

het Hembrugterrein, kennen hun eigen vertegenwoordiging (Zaandelta). 

 

Figuur 1: Het verzorgingsgebied van de Belangenvereniging: de wijk Westerwatering 

Wie zijn de bewoners van de wijk?  
Volgens ‘Zaanstad in cijfers’ zal de omvang van de bevolking in onze wijk nauwelijks nog stijgen. Eind 

2017 waren er 12.498 inwoners in Nieuw West (8,1% van de totale populatie van Zaanstad). De 

verwachting (met een projectie tot 2040) is dat in 2019 er ongeveer 13.500 bewoners zullen zijn en 

vervolgens loopt het aantal weer langzaam terug tot 13.000 bewoners vanwege demografische 

redenen, zoals vergrijzing2. 

                                                           
2 Voor de meest actuele gegevens over de wijk Nieuw West (en de twee buurten Westerwatering en Westerspoor) zie:  

http://www.weetmeer.nl/buurt/Zaanstad/Westerwatering/04792320 
http://www.weetmeer.nl/buurt/Zaanstad/Westerspoor/04792310  

https://belangenverenigingwestzanerdijk.nl/
http://www.weetmeer.nl/buurt/Zaanstad/Westerwatering/04792320
http://www.weetmeer.nl/buurt/Zaanstad/Westerspoor/04792310
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In onderstaande windroosgrafiek wordt duidelijk gemaakt wat de positie van Nieuw West 

(Westerwatering en Westzanerdijk) is ten opzichte van het gemiddelde van alle 19 woonwijken van 

Zaanstad. Het gaat om tevredenheidscores. Een donkergroene kleur op een aspect geeft aan dat dit 

bovengemiddeld scoort. In het algemeen scoort de wijk (boven)gemiddeld op de meeste aspecten.  

 

Figuur 2: Windroosstatistiek Nieuw West 

Onze wijk neemt een 7de positie in. Zoals blijkt uit de windroos is de tevredenheid over de 

voorzieningen beneden gemiddeld, ook de sociale samenhang en daarmee samenhangende aspecten 

scoren betrekkelijk laag. De score op het aspect ‘voorzieningen’ is samengesteld uit 9 deelaspecten. Er 

zijn betrekkelijk weinig voorzieningen voor ouderen en jongeren. Ook de sportfaciliteiten houden niet 

over. Daaraan zullen we dus moeten werken.  
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Hoe is de wijk gebouwd?  
Het aantal woningen3 in de wijk groeit de laatste jaren weer als gevolg van het Inverdan-West-project, 

wat nu het project Zaans Hout heet. Het Inverdanproject is inmiddels in 2018 formeel afgerond. B&W 

van Zaanstad heeft het project Zaans Hout en de andere delen in Nieuw West ondergebracht in het 

project ‘MAAK.Zaanstad’4 dat voor de komende periode leidend zal zijn. Het gaat dan in het bijzonder 

om het deelproject MAAK.Centrum West5.  

De oudste buurten van de wijk zijn halverwege de jaren tachtig gebouwd. Deze buurten zijn de 

Durgerdamstraat en omgeving (fase 1; de ‘dammenbuurt’) en de Broekenbuurt (fase2), met straten als 

de Diepenbroekstraat. Ook het centrumgebied, de Weidebuurt, is toen gebouwd, en in het noorden 

de Venenbuurt. Vervolgens is de buurt rondom het Eline Vereplatsoen gerealiseerd, de 

Romanfigurenbuurt. Daarna zijn achtereenvolgend de andere buurten in noordelijke richting eind 

jaren tachtig en begin jaren negentig gebouwd, afsluitend in de Schrijversbuurt.  

Een groot deel van de Muziekbuurt is rondom 1990 gebouwd. Vervolgens is er lange tijd weinig 

gebeurd. In de eerste jaren van het tweede millennium is Houtwerf West gerealiseerd, dit zijn de 

straten: Cantate, de Aria en Serenade. Zo’n 10 jaar later zijn in het kader van Inverdan weer een aantal 

bouwprojecten ter hand genomen, zoals de Spoorstrip, Murano en delen van de Eilanden.  

Het verhaal van Monumento Urbano 

In 1991 is Monumento Urbano (stadsmonument) aan de Musical gebouwd; een gift van de 

projectontwikkelaar en de bouwers. Het pand ontworpen door de bekende Italiaanse architect Aldo 

Rossi, was bedoeld als (culturele) verrijking van de wijk, een follie6 in bouwtermen. Helaas werd het 

twee keer zo klein uitgevoerd dan oorspronkelijk de bedoeling was. Er was te weinig geld beschikbaar.  

Monumento Urbano werd eerst gebruikt als werkplek voor kunstenaars, maar dat voldeed niet. Het 

was daarvoor veel te klein en er ontbraken basale voorzieningen. Het pand verloederde sterk, omdat 

de kosten van onderhoud voor de gemeente te hoog werden. Uiteindelijk heeft de gemeente het pand 

verkocht aan een architectenbureau. Het pand is in 2006 ingrijpend aangepast en vergroot met een 

aanpalend pand. Daarbij zijn de zeer kenmerkende buitentrappen aan de 4 zijvleugels verdwenen. Nu 

heeft het een kantoorfunctie (‘Urbano-studios’) gekregen en zijn diverse bedrijven aldaar gevestigd.  

Maar de consequentie is dat de wijk – met uitzondering van onze molen – nog steeds weinig tot geen 

culturele voorzieningen7 kent. Een functie waaraan dringend is behoefte in de wijk.  

                                                           
3 De verwachting is dat het aantal inwoners betrekkelijk weinig zal stijgen.  
4 De website https://maak.zaanstad.nl/ stelt dat MAAK.Zaanstad tot doel heeft om samen met inwoners, organisaties, sportverenigingen en 
bedrijven te zorgen dat Zaanstad ook op de lange termijn een veilige stad is. Waar mensen zich thuis voelen en met plezier wonen, werken 
en leren. 
5 zie ook: www.maakstationsgebied.zaanstad.nl  
6 Follie: een ornament, een met opzet nutteloos en soms bizar gebouw.  
7 Sowieso heeft Zaanstad een ‘cultureel probleem’. Zaanstad is qua grootte de 16e gemeente van Nederland. Volgens Atlas voor gemeenten 
2018, dit jaar een cultuurspecial, neemt Zaanstad de 41ste plaats in op de cultuurindex. De 50 grootste gemeenten staan in de Atlas. Op 50 
punten worden de gemeenten met elkaar vergeleken.   

https://maak.zaanstad.nl/
http://www.maakstationsgebied.zaanstad.nl/
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               Stedelijke verdichting 

Zaanstad heeft de ambitie om 1000 woningen per jaar te bouwen. Dit is nodig omdat Zaanstad in de 

komende jaren zal groeien naar ongeveer 200.000 inwoners. De omgeving rond het station verandert 

daarom in rap tempo in een nieuw stedelijk centrum. De contouren van de stedelijke verdichting zijn 

al duidelijk zichtbaar bij de hoogbouw van de Murano-appartementen en de Spoorstrip.  

Er zijn nog een aantal projecten die op dit moment gerealiseerd zullen worden, of in de planning 

staan. Het gaat om de projecten: De Zaag (72 woningen), Groenhout (59 woningen), Fier Zaans (17 

woningen), Burano (144 appartementen), Vrodest / De Zaanse Helden (ten minste 228 woningen, ten 

hoogste 600), De 3 Eilanden (ca 45 woningen), en De Heldin gecombineerd met de Stelling (ca 415 

woningen). Andere projecten zijn nog in de schetsfase, zoals Ebbehof en de Tijdgeest. De gemeente 

heeft de projecten De Heldin/Stelling, Burano en De Zaanse Helden in de top 16 

woningbouwprojecten geplaatst, die met voorrang -binnen 3 jaar- worden gebouwd. 

De Slinger en de Spooroverbouwing zijn in aanbouw, maar dit zijn infrastructurele projecten om de 

toegang te verbeteren. Dit geldt ook voor de Busbrug. Zie voor de verschillende projecten: bijlage 4.  

Bij deze stedelijke verdichting is een goede leefbaarheid van de wijk heel belangrijk. In de ruimtelijke 

visie Stationsomgeving wordt met name het project Murano genoemd zoals het niet moet: de 

parkeervoorziening op de begane grond is als blinde gevel uitgevoerd. En dit heeft ruimtelijk gezien 

een negatief effect op het straatbeeld8. We kijken met belangstelling uit naar de ontwikkeling van 

Stationspleinplannen om hieraan een positieve draai te geven.   

Het natuurschoon van de wijk. 

Westerwatering is (nog) gezegend met een bijzonder veenweidegebied ten westen van de gehele wijk: 

het Westzijderveld. De sloten in het veld zijn nog steeds enigszins brak. En dat brakke water heeft een 

bijzondere invloed op de fauna en flora ervan. De grens tussen het veld en de wijk wordt gemarkeerd 

door het Westerwindpad, een fiets-wandelpad dat een grote aantrekkingskracht heeft op de 

bewoners. Het Westerwindpad geeft een mooi uitzicht over de weilanden, waar je nog steeds grutto’s, 

tureluurs en soms zelfs de roerdomp hoort en ziet. Maar het is ook een kwetsbaar natuurgebied dat 

gekoesterd moet worden. Daarom is het belangrijk dat het Westerwindpad een goede ecologische 

functie krijgt, waarbij de overgang naar de weilanden zo vloeiend mogelijk is. Want voor je het weet is 

er geen grutto en geen tureluur meer. Deze vogelpopulaties gaan immers hard achteruit. Dat brengt 

dilemma’s met zich mee. Het is in het belang van deze vogels dat de weilanden met rust worden 

gelaten. Maar is er ook behoefte om die natuur ook te ervaren. Steeds meer bootjes zie je dan ook 

door de sloten varen. Zeker in de broedtijd geven die bootjes echter veel onrust bij de vogels. Voor het 

broedsucces kan die onrust nadelig zijn.  

Er lopen door de wijk zelf verschillende brede sloten. De wijk wordt in het noorden gemarkeerd door 

de Mallegatsloot, de zuidkant wordt afgebakend door een afsplitsing van de Dijksloot langs de 

Amberhout9. Langs Teakhout, Vurehout en een groot deel van de Houtveldweg loopt ook aan oostkant 

van de wijk een brede sloot langs het spoor. Dwars door de wijk loopt een sloot langs de S. 

Lootsmastraat tot aan de Pieter Stastokstraat: de Watering. De Papenpadsloot staat daar weer dwars 

op. 

                                                           
8 Bijlage 8 Actualisatie Inverdan 18.1, uitgangspunten stationsgebied Zaans Hout mrt 2018, pag 42.  
9 Zie rode stippellijn in de wijkplattegrond figuur 1  
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Foto 1: Westerwindpad en Westzijderveld (links) 

 

Hoewel sommige buurten in de wijk heel compact gebouwd10 zijn (zoals grote delen van de 

Muziekbuurt), zijn andere delen, juist vanwege die brede sloten, wat ruimer opgezet. Ook de nieuwste 

buurten van de wijk zoals de Eilanden, zullen worden omgeven door water. Op de Eilanden is de 

bewoning juist heel bewust compact gemaakt. Er wordt aldaar gebouwd in een Neo-Zaanse stijl 

volgens de ideeën van de Inverdan-architect Soeters.  

Voor ons zijn de stadsverdichting, het kwetsbare natuurschoon, het gebrek aan culturele 

voorzieningen en andere zaken zoals het parkeerbeleid aangrijpingspunten voor een vernieuwde visie.  

                                                           
10 Vanwege de kosten van de openbare ruimte zijn er toen meer woningen per hectare gebouwd, zodat er hogere opbrengsten voor de 
gemeente werden gerealiseerd.  
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Visie voor de komende jaren 
Inleiding 

Regelmatig hebben wij overleg met de gemeente, over de inrichting van de wegen, het verkeer, het 

parkeren en over het groen: de weinige perkjes en parkjes. En vooral ook over de wijze waarop 

nieuwbouw wordt vormgegeven. Wij wijzen de gemeente op gevolgen die de stedelijke verdichting 

voor de woon- en leefomgeving van onze wijk teweegbrengt en we houden nauwgezet de huidige 

infrastructuur in de gaten. Daarom houden we onder meer de buurtschouwen, leveren we bijdragen 

aan de inrichting wijk zoals enige jaren geleden de Aubade en geven we voorlichting over nieuwe 

ontwikkelingen in de wijk.  

 

Foto 2: Bezoek burgemeester Westerwatering samen met een deel van het bestuur feb 2018 

Het bestuur van de Belangenvereniging vindt het daarbij belangrijk dat ook de contacten met de in 

pagina 3 genoemde organisaties uit de wijk zo effectief mogelijk zijn (zie ook bijlage 3). Gezamenlijk 

bereiken we immers meer als al onze energie goed op de belangen van de wijk is gericht.  

Welke actiepunten willen we bereiken in de komende jaren? 
Voor de komende jaren wil het bestuur veel aandacht besteden aan de volgende actiepunten:  

 Betere ontsluiting van de wijk; 

 Buurtcentrum De Zeskanter; 

 Het voortzetten van de buurtschouw; 

 Molenbehoud;  

 Groenvisie op de wijk; 

 Het parkeerbeleid; 

 Meer samenwerking; 

 Communicatie. 

Deze punten zullen we hieronder nader toelichten en uitwerken.  
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Betere ontsluiting van de wijk  

Het bestuur is een groot voorstander van goede ontsluitingen van de wijk. De bereikbaarheid van de 

wijk is al lange tijd een punt van zorg. De druk op de uitvalswegen naar het zuiden en naar het 

noorden wordt steeds groter (de groene cirkels figuur 1).  

Gelukkig zal – als er geen juridische obstakels meer zijn – de ontsluiting via de Busbrug aan de 

noordzijde van de wijk definitief 24 uur per dag zijn geregeld. Daartoe zullen twee rotondes worden 

gemaakt, een aan de zijde van Westerkoog en een aan de kant van Westerwatering ter bevordering 

van de verkeersveiligheid.  

Hoewel dit een substantiële vooruitgang is, zijn we van mening dat er ook een ontsluiting moet komen 

ter hoogte van de Vincent van Goghweg naar de Provinciale weg (het blauwe gebied figuur 1). 

Daarmee zou de bereikbaarheid van de wijk sterk worden vergroot. De wijk wordt immers de 

komende jaren groter, met name aan de zuidkant van de wijk. De verkeersstromen kunnen slechts 

twee kanten op: de ontsluiting via de zuidkant en die via de noordkant. Een ontsluiting in het midden 

van de wijk ontlast de al bestaande uitvalswegen en verbetert het contact met de rest van Zaandam.  

Buurtcentrum De Zeskanter 

Het Buurtcentrum De Zeskanter11 is nu gehuisvest aan de Nieuwendamstraat. Enige jaren geleden 

heeft De Zeskanter een moeilijke periode doorgemaakt. Mede door toedoen van de 

Belangenvereniging functioneert het buurtcentrum weer. Een programma van de activiteiten is te 

vinden op http://www.dezeskanter.nl/. Het buurtcentrum is wat verscholen. Het zou mooi zijn als het 

in een meer zichtbare omgeving zou kunnen functioneren, zoals in de buurt van de kinderboerderij De 

Veldmuis.  

Het voortzetten van de buurtschouw  

De Belangenvereniging gaat een aantal keren per jaar de wijk in om een buurt te schouwen. Jaarlijks 

houden we 3 tot 4 buurtschouwen. In drie jaar tijd is dan de gehele wijk geschouwd. Dit doen we al 

een groot aantal jaren en we zullen dit blijven doen.  

De buurtschouw (meestal een tiental straten) wordt van tevoren aangekondigd via Facebook en onze 

wijkkrant. Buurtbewoners worden uitgenodigd om hun punten naar voren te brengen. De inspectie 

wordt op een zaterdagochtend gehouden. Wat houdt dat schouwen in? Wij praten tijdens de schouw 

met buurtbewoners over de dingen die hen bezighouden. En passant ruimen we tijdens het schouwen 

het restvuil van de straat op.  

Tijdens de schouw kijken we hoe: 

 de bestrating (wegen en trottoirs) erbij ligt; 

 het onderhoud van het openbare groen eruitziet; 

 de speelplaatsen eruitzien; 

 andere bijzonderheden (o.a. parkeren, overhangend groen); 

 de riolering functioneert (verstopt, overgroeit). 

Een goede ontwikkeling is ook dat via https://www.facebook.com/groups/Westerwateringers/ het 

afgelopen jaar opruimacties worden georganiseerd, waar vele buurtbewoners aan meedoen. Dit is een 

zeer actieve facebookgroep met goede bijdragen voor het welzijn van de wijk. We merken dat de 

buurten ook schoner worden.  

                                                           
11 Een zeskanter verwijst naar het aantal zijden van het molenlijf van een molen. Gebruikelijk in de Zaanstreek is acht zijden: de achtkanter.  

http://www.dezeskanter.nl/
https://www.facebook.com/groups/Westerwateringers/


 

14 
 

Wij fotograferen gebreken van straatmeubilair, straten en trottoirs en geven die zo snel mogelijk door 

aan de gemeente Zaanstad. Onze ervaring is dat de gemeente in het algemeen snel reageert op onze 

opmerkingen. Wij houden daarbij de vinger aan de pols, zoals een herschouw nadat de gemeente de 

gebreken heeft opgelost. Of we voeren vervolggesprekken met de gemeente Zaanstad (de 

wijkwethouder, wijkmanager of uitvoerende ambtenaren) als het gaat om grote of complexere 

problemen in de wijk die een meer structurele oplossing vragen. 

De plattegrond met de diverse buurten in de wijk staat hieronder. 

 

Figuur 3: De wijk Westerwatering onderverdeeld naar buurten (o.a. voor buurtschouwen) 

 

Molenbehoud 

Wij hebben grote zorgen over de biotoop van de molen De Held Jozua die in 2019 zijn 300-jarig 

bestaan viert. Een goede windbiotoop is noodzakelijk om de molen goed te kunnen laten draaien. De 

nieuwbouw (Burano en het plan De Zaanse Helden (= Vrodest)) mag niet ten koste gaan van de 
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beschikbaarheid van wind voor de molen. Het is een van vijf nog bestaande paltrokmolens12 in 

Nederland, en hij staat gelukkig nog steeds op zijn oorspronkelijke plek. Een waar rijksmonument.  

 

Foto 3: Paltrok De Held Jozua 

 
In het bestemmingsplan Burano (opgesteld door Mees Ruimte & Milieu, 31 dec 201713) staat dat dit 

nieuwe project slechts in beperkte mate bijdraagt aan de verslechtering van de huidige (matige) 

windbiotoop. De wind komt maar in 30% van de gevallen uit het zuiden, zo vermeldt het rapport. En 

de hinder van Burano zit in het zuiden. Probleem is dat elke nieuwe buurt dat bij de molen wordt 

                                                           
12 In Zaanstreek hebben ongeveer 200 paltrokmolens hout gezaagd. Twee zijn er hier nog over: De Gekroonde Poelenburg op de Zaanse 
Schans en De Held Jozua in de wijk Westerwatering. De andere drie staan in Amsterdam, Haarlem en Arnhem.  
13 https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/4173816  

https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/4173816
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gebouwd, de biotoop weer verder verslechtert14. Want ook Vrodest (de Zaanse Helden) moet nog 

worden ontwikkeld en deze woningen zitten dichter op de molen. We vinden dat de molen aldaar 

moet blijven staan, en ook in staat is balken te blijven zagen op windkracht, zoals de molen dat 

eeuwen heeft gedaan.  

Groenvisie op de wijk: het wijkpark Molenweide 

We zijn voorstander om zoveel mogelijk alle groene delen van de wijk samen te voegen tot een groot 

wijkpark: het Westerwindpad, de groene strook onder de hoogspanningskabels, de brede sloot die als 

een noord-zuidader dwars door het midden van de wijk loopt, de groenstroken langs de Houtveldweg, 

de omgeving bij de molen en de kinderboerderij en tot slot de Belt. Het centrale punt van het groen en 

het water is dan de omgeving rond de paltrokmolen De Held Jozua, het wijkpark Molenweide. Het zou 

een ecologisch verantwoorde verbindingszone moeten zijn voor allerlei planten en dieren.  

Het Westerwindpad 

Wij vinden het belangrijk dat het Westerwindpad een goede ecologische functie krijgt, waarbij de 

overgang naar de weilanden zo vloeiend mogelijk is. De gemeente heeft hierover wat plannen 

ontwikkeld, die echter op bezwaren bij een aantal buurtbewoners stuiten. Wij staan sympathiek 

tegenover de voorstellen van de gemeente. We zullen werken aan een oplossing die zowel voor de 

buurtbewoners aan het Westerwindpad acceptabel is, als bijdraagt aan een betere ecologische functie 

van het Westerwindpad. Dit is namelijk in het belang van de gehele wijk.  

Het veld onder de hoogspanningskabels  

Het veld onder de hoogspanningskabels (ter hoogte van Houtveldweg vlakbij de Busbrug) is een 

braakliggend grasveld, waar af en toe een kudde schapen graast. Bebouwing is niet mogelijk. Aan de 

westkant aan het eind ligt nog een voetbalkooi. Delen van het terrein zouden met laagblijvende 

heesters of bloeiende inheemse planten kunnen worden beplant.  

Het terrein aan het Westzijderveld 

In de bocht van de Houtveldweg aan de straten de Weiteveen en het Westzijderveld tegenover het 

terrein van de hoogspanningskabels liggen nog enkele stukjes land met een scateboardterrein en een 

sportschool. Achter de sportschool liggen nog aan twee sloten evenwijdig aan de Mallegatssloot een 

aantal woonboten. Ook een tuinvereniging en de scouting zijn daar gevestigd. Er loopt een 

wandelbrug naar de wijk Westerkoog en er is een kleine verbinding onder het spoor voor wandelaars 

naar de Provincialeweg.  

Het geheel is een min of meer autovrije groene oase; deels wat verruigd, maar dat heeft zijn charme. 

Het is daarmee ecologisch verantwoord. Vanwege de hoge bomen zitten er ook veel 

halsbandparkieten en er zijn veel schuilgelegenheden voor kleinere dieren.  

                                                           
14 De molenaar had een beroepsprocedure lopen bij de Raad van State. Dit beroep is onlangs teruggetrokken tot onze verrassing.  
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De blauwgroene wijkader: de Watering  

De Watering (een brede sloot) is het water dat haaks staat op de Mallegatsloot bij de Busbrug en 

vandaar naar het zuiden loopt tot het vroegere pand Monumento Urbano. Aan de westkant van het 

water zijn bijna overal brede groenstroken. De oostkant zijn de groenstroken beperkt, en op een 

aantal plekken wordt het water afgegrensd door bebouwing. Via de Papenpadsloot loopt een 

aftakking van De Watering langs de oostkant van de Belt. De gemeente onderhoudt die kanten van het 

water. Het laatste randje van de slootkant wordt bewust niet gemaaid. Er zijn daar veel rietorchissen 

te vinden. Deze groenstrook langs die sloot heeft (zeker als er wat meer beschutting is) een belangrijke 

verplaatsingsfunctie voor allerlei kleinere dieren, zoals kikkers en egels. Het water eindigt in een brede 

vijver bij Kinderboerderij De Veldmuis. Deze blauwgroene wijkader kent twee groene uitlopers: de Belt 

en het land waar De Held Jozua en De Veldmuis staan. 

De brede groenstrook van de Houtveldweg 

De gemeente laat in het Groen- en Waterplan Gemeente Zaanstad (zie de kernwaardenkaart pag. 65) 

zien dat de brede groenstrook aan de Houtveldweg en langs het spoor als groenstrook belangrijk is 

voor de wijk. Dit draagt bij als aanloop aan het Molenweidepark. We zien dit ook en vinden dat ook 

hier mogelijkheden zijn om de ecologie ervan te versterken. Zo heeft onlangs de NS langs het spoor 

een aantal bomen laten verwijderen, vanwege het gevaar op stormschade aan het spoor. Lagere 

bebossing is een alternatief.  

Het wijkpark Molenweide  

De Belangenvereniging sluit graag aan bij de gedachte die al 2011 in de gebiedsvisie Nieuw West is 

neergelegd over het groengebied rondom de molen De Held Jozua. Daar staat op pag. 23 het 

volgende: “Dit groengebied met monumentale molen en kinderboerderij biedt mogelijkheden voor een 

avonturenspeelplaats. Voor de oudere bezoekers kan hier horeca met een terras worden gerealiseerd. 

Door een goede verbinding met het langzaam verkeersnetwerk kan [de] Held Jozua voor alle 

wijkbewoners een plek van betekenis worden.”15  

In het onlangs verschenen Concept Groen- en Waterplan Zaanstad wordt onder het kopje de 

Ontwikkeling Molenpark Held Jozua Gebied het volgende opgemerkt (pag. 17). Het gebied heeft nu 3 

gebruiksvormen: een natuurspeelplek, een kinderboerderij en een restaurant. Verder is er de Molen de 

Held Jozua als beeldmerk voor het hele gebied. Deze onderdelen staan nu letterlijk geheel los van 

elkaar. Er kan een gezamenlijke meerwaarde ontstaan als zij onderling worden verbonden binnen een 

groter geheel van een park. De ligging aan de kop van de Watering en het aanwezige bredere water is 

hierbij een te benutten kwaliteit16.  

Dit gedachtegoed omarmen we volledig en we bereiden dat nog meer uit. Het park is niet alleen voor 

ouderen, maar alle bewoners van de wijk. De kinderboerderij De Veldmuis, de natuurspeeltuin Groene 

Oase en de directe omgeving van de molen vormen het centrum van het wijkpark. De toegankelijkheid 

van het gehele terrein is nu beperkt. De Veldmuis heeft één toegang via een brug aan de noordkant: 

de Ilpendamstraat. Voorts is het restaurant De Zaanse Molen en de patrokmolen De Held Jozua 

publiekelijk toegankelijk, aan de kant van de Houtveldweg.  

                                                           
15 citaat uit Gebiedsvisie Nieuw West, Zaanstad 2011, pag. 23: https://www.slideshare.net/Inverdanwest/26052011-gebiedsvisie-nieuw-

west-webversie ).  
16 Concept Uitvoeringsagenda Groen- en Waterplan Zaanstad 2018-2022, met doorkijk naar 2030. Conceptversie tbv bijeenkomst 19 
september 2018 Groen- en Waterplan Zaanstad. 

https://www.slideshare.net/Inverdanwest/26052011-gebiedsvisie-nieuw-west-webversie
https://www.slideshare.net/Inverdanwest/26052011-gebiedsvisie-nieuw-west-webversie
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Er staan op het terrein twee woningen. Voor kinderen is er ook nog een natuurspeeltuin, ten zuiden 

van de molen: de Groene Oase zoals die in de stadsplannen bekend staat. De Groene Oase ligt aan het 

terrein van de Veldmuis, maar er is tussen beide terreinen geen open verbinding. Het hek daartussen 

is permanent gesloten. Van drie kanten kun je een deel van het gehele terrein bezoeken, maar er zijn 

geen onderlinge verbindingen. 

In samenwerking met de Vereniging Kinderboerderij De Veldmuis zijn wij een groot voorstander van 

wat we genoemd hebben: het wijkpark Molenweide. Dit terrein zal de centrale groenvoorziening zijn, 

met een belangrijke recreatieve functie voor de wijk. Dit wijkpark zal een verbetering van het woon- 

en leefklimaat zijn. Er zijn goede mogelijkheden om van dit gehele terrein tezamen iets moois te 

maken. Het weiland tussen de molen De Held Jozua en De Veldmuis ligt nu nog braak en kan ook 

verder worden ingevuld. Er wordt gedacht aan een ecologische wandelroute, met inheemse planten.  

De kinderboerderij De Veldmuis heeft een eerste schets gemaakt hoe het gebied beter kan worden 

ontwikkeld tot een toegankelijk wijkpark. De 3D-schets (figuur 4) geeft goed de mogelijkheden van het 

gebied aan. Van vier kanten kan men in deze schets het terrein binnenkomen. Via de brug van de 

Veldmuis, via een trekpontje aan de westzijde, via de natuurspeelplaats en via het restaurant en de 

molen. Het moge duidelijk zijn dat er nog het nodige overleg moet worden gevoerd met alle 

belanghebbenden (de bewoners, de restauranthouder en de molenaar). De bedoeling is dat de 

verbinding tussen de natuurspeelplaats en de kinderboerderij (de rode stippellijn) al binnen korte 

termijn wordt gerealiseerd.  

Er zijn ook ideeën om een verbinding te maken via de groenstrook aan het Eline Vereplantsoen naar 

het Westerwindpad.  

Figuur 4: het wijkplan Molenweide 

Een verbinding met de buurten Zaanse Helden en Burano ligt voor de hand. Ook voor ouderen die met 

name in Burano zullen komen, moet het terrein toegankelijk zijn. Er zijn zelfs mogelijkheden om ook 

voor toeristen het gebied aantrekkelijk te maken. Het aantal hotelbedden in onze wijk zal in de 

komende tijd nog stijgen en vanuit sommige hotels is er een zichtlijn naar de molen.  
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De Belt  

Ten westen van het station ligt de Belt, ingebed tussen het Groenhout en de Eilanden, Serenade en 

Westerwindpad. De Belt is als park ingericht volgens het ontwerp van leerlingen van het ROC. De 

gemeente wil de groene parkfunctie van de Belt behouden. Momenteel loopt er een 

bestemmingsplanprocedure voor De Belt. De gemeente heeft de bewoners uitgenodigd hierover mee 

te praten. De reacties worden verwerkt in een participatiedocument. Dit document is een van de 

bronnen waar het bestemmingsplan op wordt gebaseerd.  

 

Foto 4: Bovenaanzicht van de Belt 
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Wij vinden dat die groene functie van de Belt versterkt moet worden. Een van de mogelijkheden is om 

een zogenoemde ‘tiny forest’ op de Belt aan te leggen. Ook voor het wijkpark Molenweide zou dat een 

verrijking kunnen betekenen. Een tiny forest17 is een aantal jaren geleden voor het eerst in Nederland 

in het Darwinpark aangelegd als proef. Het idee is om een aantal inheemse planten dichtbij elkaar te 

planten. Dit zou de groei bevorderen.  

Er zijn plannen voor een uitkijk dat je met een trap kunt bereiken. Wij zijn daarover in overleg met de 

gemeente (samen met de bewoners bij de Belt) over een kunstwerk op de Belt als sluitstuk van de 

kunstroute, die is aangelegd om het gebied rondom het station op de kaart te zetten. Gedacht wordt 

aan een (al dan niet tijdelijk) uitkijkpunt op de Belt.  

Het parkeerbeleid 

Een heikel punt voor veel bewoners is het grote tekort aan parkeerplekken. Dit is vooral merkbaar bij 

de omgeving van het station en de Muziekbuurt, vanwege de parkeerdruk van forensen en 

langparkeerders. De gemeente Zaanstad gaat in zijn parkeervisie uit van een beperkt parkeerbeleid bij 

de nieuwbouw rondom het station en overweegt om het betaald parkeren verder18 uit te breiden naar 

een deel van de Muziekbuurt.  

De gemeente heroverweegt overigens zijn parkeervisie voor Zaanstad, maar waarschijnlijk heeft dat 

weinig invloed op het parkeerbeleid in Westerwatering. De gemeente wil wel overleg met de wijk over 

de wijze waarop dit beleid wordt vormgegeven19. Dat horen we graag, maar het is wel duidelijk dat het 

parkeerprobleem tamelijk complex is. Bewoners willen aan de ene kant meer parkeerplekken, omdat 

er per huishouden vaak meerdere auto’s zijn.  

Terwijl aan de andere kant bij een steeds grotere verstedelijking er weinig ruimte is voor auto’s en 

zelfs bijvoorbeeld vanuit milieuoogmerk steeds minder gewenst is. Beide zienswijzen moeten met 

elkaar verenigd worden. De Belangenvereniging zal hieraan in het overleg met de gemeente veel 

aandacht besteden.  

Meer samenwerking  

We zijn van mening dat het belangrijk is dat de verenigingen en stichtingen binnen de wijk zoveel 

mogelijk gaan samenwerken om een optimaal resultaat te krijgen voor de wijk. Wij zullen het 

voortouw nemen om de bundeling van de krachten te bewerkstelligen. Op dit moment hebben we 

intensief contact met het bestuur van De Veldmuis over het wijkgroen. Er is sinds enige tijd ook een 

zeer actieve facebookgroep: https://www.facebook.com/groups/Westerwateringers/. Deze groep 

kent ruim 1000 leden en bekommert zich om het wel en wee van de wijk. Dergelijke initiatieven zijn 

belangrijk voor het sociale welzijn van de wijk. Wij staan daar volledig achter. Aankondigingen doen 

we niet alleen via onze eigen facebookpagina, maar ook via deze facebookgroep.  

Communicatie 

De Belangenvereniging is hard bezig om haar communicatie een meer professioneel uiterlijk te geven. 

Dit betekent onder meer dat al onze uitingen zijn gemoderniseerd. Ons verenigingsblad De 

Westerwatering heeft een grondige facelift gekregen en zal vanaf 2019 vier keer per jaar verschijnen. 

Voor de actualiteiten zal volgend jaar een elektronische nieuwsbrief verschijnen. We hebben sinds 

enige tijd een Facebookpagina en een website.  

                                                           
17 Een tiny forest (‘klein bosje’) wordt aangelegd volgens de Miyawaki-methode. De naamgever ontwikkelde een manier om natuurlijke 
inheemse bossen te herstellen. De Indiase ingenieur Shubhendu Sharma vertaalde de werkwijze naar een stadsomgeving.  
18 Betaald parkeren bestaat al bij de Spoorstrip en in de omgeving van het ROC, achter de Belt.  
19 Citaat uit het coalitieakkoord 2018-2022: “We houden wel in de gaten dat het verlagen van de parkeernorm geen effect heeft op de 
omliggende straten. We blijven in gesprek met inwoners in buurten waar de parkeerdruk groot is”. 

https://www.facebook.com/groups/Westerwateringers/
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Bijlage 1: Welke voorzieningen kent de wijk? 
Algemene voorzieningen 

De wijk ligt geïsoleerd en wordt volgens de Enquête Maak.Zaanstad aangeduid als een slaapwijk, er is 

weinig reuring en zijn te weinig voorzieningen. Onze wijk laat zich typeren als een woonwijk. De 

voorzieningen zijn redelijk beperkt.  

Er is een klein winkelcentrum, dat enkele jaren geleden is gerenoveerd. Er is een boekhandel, een 

pizzeria, een snackbar, een chinees, een brillenzaak, een kapper, een bakkerij, een slager, een AH, 

twee drogisterijen, een drankwinkel en een bloemenzaak. Een dierenarts, tandarts en een apotheek 

zijn in de buurt. Er staan nog enkele winkelpanden leeg. Het winkelcentrum kent een 

winkeliersvereniging.  

Over de Busbrug ten noorden van de wijk is eveneens een buurtwinkelcentrum dat iets groter is. Dit 

centrum bedient de wijk Westerkoog. Bij het station Zaandam (in het zuidoosten van de wijk) is ook 

een supermarkt te vinden. In het Murano-complex zit nog een nagelstudio, een tandarts en een 

kledingherstelzaak. Verspreid in de wijk zijn ook enkele huisartsen gehuisvest.  

Vlakbij het winkelcentrum staan een sporthal, gecombineerd met een mbo-school, het buurtcentrum 

de Zeskanter en enkele primair-onderwijsscholen. Ook kent de wijk nog een fitnesscentrum en enkele 

kinderopvangfaciliteiten. Aan de noordoostzijde bij het spoor is er nog een skateplein en een judoka-

centrum. Naast de molen De Held Jozua is in de voormalige houtschuren nog een chinees-fusion 

restaurant gevestigd.  

In het gebouw Urbano Studios (het voormalige Monumento Urbano van Aldo Rossi) kent een aantal 

bedrijven, zoals een architectenbureau, een therapeut, keuringsartsen, een administratiekantoor, en 

stichting Babel, het forum voor architecten.  

Aan de voet van de ingang van het station is nog een klein tijdschriftenwinkeltje gevestigd. Het is zo 

ongeveer de oudste winkel van de wijk. Heel onlangs zijn er een Turkse delicatessenzaak en een 

kapperszaak opengegaan bij supermarkt Deen. De verwachting is dat nu de omgeving bij het station 

beter wordt ontwikkeld en dat daar nog enkele voorzieningen komen.  

Voor de niet-dagelijkse aankopen zoals kleding, witgoed of schoenen moet het centrum van Zaandam 

worden opgezocht als meest dichtbije locatie. Voor de buurtbewoners die bij de Mallegatsloot wonen, 

zullen ook vaak het winkelcentrum van Westerkoog opzoeken.  

Er zijn in de wijk nog geen terrassen of openbare drinkgelegenheden, afgezien de bar van het Best 

Western Zaan Innhotel en het net geopende Zaanhotel.  

Publieke voorzieningen.  

De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is gevestigd in een gebouw aan het Ebbehout. Er is een 

jeugdteam actief voor de wijk, dat is eveneens gevestigd in dat gebouw. Even verderop is nog een 

GGD. Er staan twee hotels in de wijk; beide in de omgeving van het station Zaandam.  

Voorts zijn enkele scholengemeenschappen aanwezig waaronder een ROC, enkele lagere scholen en 

een school voor middelbaar beroepsonderwijs. Er komt nog een zogenoemde Brede school, vlak bij de 

Eilanden.  

Voorts zijn er voor de jeugd en de jongeren hier en daar wat speeltoestellen en voetbalkooien.  
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Bijlage 2: Samenstelling bestuur 
Het bestuur per 1 juli 2018 bestaat uit de volgende personen. 

Bestuursleden Naam Adres Telefoonnr. 

Voorzitter Joop Vogelaar Max Havelaarstraat 23 6701889 

Vicevoorzitter Jan Kraakman Gaasperdamstraat 26 6170752 

Penningmeester Anneke de Haas C. van Eyckstraat 37 6701490 

1ste Secretaris Adri Stet Prelude 103 6314125 

2de Secretaris Hans van der Laan Mazurka 28 6700479 

Bestuurslid  Olga Steffhaan Opera 5 6164800 

Bestuurslid Jan Oskam Leerbroekstraat 68 6122104 

Bestuurslid  Helga Calbo Teakhout 93 06-55108433 

Bestuurslid Frans Smit Prelude 101 06-27992790 

 

Website: http://www.westerwatering.nl/  

Facebook: https://www.facebook.com/groups/BelangenverenigingWesterwatering/about/  

  

http://www.westerwatering.nl/
https://www.facebook.com/groups/BelangenverenigingWesterwatering/about/
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Bijlage 3: Activiteiten Bestuur 25 jaar in kort bestek.  
Waar bestonden deze verdiensten uit? 

Diverse zoals:  

 Mede geholpen om de molen Held Jozua in oude glorie te herstellen,  

 Mede geholpen bij de acties voor de sluiting van de oude vuilverbranding,  

 Meewerken aan de invoering van 30 km gebieden (positief kritische benadering met verbetering 
in de gekozen oplossingen),  

 Volgen van de ontwikkelingen Inverdan en Inverdan-West als deelnemer van de diverse 
klankbordgroepen. 

 Actieve bijdrage aan de invulling van de sociale visie Inverdan West, 

 Dossiervorming ontsluiting Westerwatering en Houtwerf (zie website), 

 Organiseren wijkfeest samen met stichting Welsaen en diverse andere activiteiten al sinds 1988 
(o.a. tijdens de burendag van 2010 koeien schilderen), 

 Redden van kinderboerderij de Veldmuis na bestuurscrisis in 2010, 

 Actieve deelname aan diverse projecten rondom de jeugdoverlast, 

 Regelmatig overleg met wijkpolitie en het wijkmanagement van de gemeente, 

 Organiseren politiek debat voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen, 

 Bijdrage in invoering hondenpoepbeleid (actief aangeven van uitrengebieden etc.) inclusief actieve 
bijdrage aan de evaluatie, 

 Organiseren van een aantal enquêtes, o.a. samen met de gemeente over de samenstelling van 
Westerwatering en een andere over de ontsluiting van de wijk, 

 Elk jaar op een andere plek worden bollen geplant samen met de basisscholen (groepen 1 en 8), 

 Opknappen diverse speelplaatsen die gesloten zouden worden,  

 Opknappen van veel speeltuintjes (met geld uit het wijkbudget en leefbaarheidsbudget) die op de 
nominatie stonden om gesloten te worden. 

Welk effect heeft de activiteit op de samenleving gehad? 

 Verbetering leefbaarheid wijken in algemene zin, 

 Positieve indruk gemeente en burgers over de wijk, 

 Voortbestaan Held Jozua en de Veldmuis, 

 Elk voorjaar bloeiende bollen op diverse plekken in de wijk, 

 Een wereldrecord “koeien schilderen” tijdens de burendag van 2010, 

 “Beperken overlast” door jeugdgroepen, 

 Nog steeds voldoende speelplaatsjes voor de jongste jeugd, 

 Gemeente heeft bij de inrichting rekening gehouden met de ervaringen in Westerwatering. 
Is er publiciteit aan deze activiteit gegeven? Zo ja hoe? 

 Via onze eigen krant “De Westerwatering”, 

 Via Zaanradio d.m.v. interviews, 

 Via kranten als Typhoon, Noordhollands Dagblad en Zaans Stadsblad, 

 Via eigen website www.westerwatering.nl 

 Via presentaties aan burgemeesters, wethouders, ambtenaren en politieke partijen. 
Zijn er ook effecten buiten Zaanstad geweest? 

 Regionale aandacht voor o.a. de ontsluitingsproblematiek, de Veldmuis en de Held Jozua, 

 Landelijke aandacht voor de sluiting van de vuilverbranding 
 

http://www.westerwatering.nl/
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Ons Netwerk 

 Communicatie door Bestuur en redactie. (* Structureel) 

1. Leden en overige bewoners van de wijk 

2. Gemeente 

3. Belangenvertegenwoordiging binnen de wijk 

4. Belangenvertegenwoordiging buiten de wijk 

5. Media 

 

1. Leden en overige bewoners van de wijk 

 Algemene Ledenvergadering: eenmaal per jaar, in de maand mei 

 Ledenblad: De Westerwatering 

 Website: http://www.westerwatering.nl/  

 Facebook https://www.facebook.com/groups/BelangenverenigingWesterwatering/about/  

 Facebook https://www.facebook.com/groups/Westerwateringers/  Een zeer actieve 

facebookpagina met ruim 1000 leden.   

 Buurtschouwen  

 Bijzondere (thema) bijeenkomsten (lezingen) 

 Kerstmarkt 

 PR-activiteiten /ledenwerving in openbare ruimten *) 

 Specifieke bijeenkomsten n.a.v. vragen / klachten bewoners. 

 

2. Gemeente 

 Wijkwethouder * 

 Wijkmanager * 

 Raadsleden (van alle politieke partijen) 

 Diverse ambtenaren O.a.  

o Klankbordgroep Maak.CentrumWest * 

o Verkeersontwikkelingen / Parkeerbeleid 

 

3. Belangenvertegenwoordiging binnen de wijk 

 De Veldmuis (Kinderboerderij) * 

 De Zeskanter (Buurtcentrum) * 

 Evean Zorgcentrum 

 Basisscholen 

 BEZ (Belangenvereniging Erfpacht Zaanstad) 

 Winkeliers 

 Stichting de Held Jozua  

 Wijkagent 

 

  

http://www.westerwatering.nl/
https://www.facebook.com/groups/BelangenverenigingWesterwatering/about/
https://www.facebook.com/groups/Westerwateringers/
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4. Belangenvertegenwoordiging buiten de wijk  

 Belangenvereniging Westzanerdijk e.o. 

 Dorpscontact Westzaan 

o Project Festivalterrein (website GEEN N1) * 

 ZNMO (Zaans Natuur en Milieu Overleg) * 

 Hart voor Stad 

o Werkgroep OMV (Omgeving Milieu en Veiligheid) * 

 Babel 

 Zaandelta (ged. Westerspoor) 

 OBW (De Vereniging tot Ongeschonden Behoud Westzijderveld) 

 ProRail 

 Omgevingsraad Schiphol 

 

5. Media: Noord Hollands Dagblad. 
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Bijlage 4: Nieuwbouwprojecten.  
Verschillende bouwprojecten zijn nu nog in aanbouw. Het project De Zaag is in het najaar van 2018 

opgeleverd. Het gaat om 72 woningen in een Neo-Zaanse stijl.  

En dat geldt ook voor het woonproject Fier Zaans. Dit project zal ook eind 2018 of begin 2019 klaar 

zijn. Het gaat in dit geval om appartementen. 

 

Foto 5: Fier Zaans in aanbouw (sept 2018) 

Figuur 5: Het bouwproject De Zaag 
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Foto 6: Groen Hout in aanbouw (sept 2018) 

Het bouwproject Groenhout aan de zuidwestkant van de wijk zal eveneens in het voorjaar van 2019 

worden opgeleverd.  

Ook de komende jaren zullen nog enkele honderden woningen volgen op het terrein van het 

voormalige belastingkantoor (projecten de Heldin en de Stelling) en de projecten Burano en de Zaanse 

Helden (Vrodest) tussen Murano en de molen de Held Jozua in. 

Figuur 6: De fietsenstalling bij het station 
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Rondom het station Zaandam zijn nog woningbouwplannen in ontwikkeling, maar die zijn nog 

schetsmatig (Zie Inverdan Actualisatie 18.1 ruimtelijke visie stationsomgeving Zaans Hout /West). 

Wel is onlangs de bouw begonnen van de spooroverbouwing en de langzame verkeersverbinding de 

Slinger, het fietspad over het station, en de daarbij behorende fietsenstalling en overkapping. In de 

loop van 2019 zal de overkapping (en zo mogelijk ook de Slinger) klaar zijn.  

 

Figuur 7: De Slinger (zicht vanaf het station). 
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Wordt lid van belangenvereniging Westerwatering. 

 
Westerwatering is een mooie groene wijk dichtbij het centrum van Zaandam, het  

station en weilanden waar het heerlijk wonen is. De wijk is aan het groeien en er komen 

steeds meer woningen en voorzieningen bij. De Belangenvereniging Westerwatering is al  

ruim 25 jaar actief en telt momenteel ruim 600 leden. 

Wat doet de belangenvereniging Westerwatering?  

Samen met de bewoners van Westerwatering maken wij ons sterk voor een betere  

bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Wij hebben goed contact met  

de gemeente over ontwikkelingen in de wijk. Suggesties en ideeën over alle onderwerpen  

die van belang zijn voor de wijk nemen wij mee naar de wijkwethouder, de wijkmanager  

en de gebiedsbeheerder (openbare ruimte). Zo zijn wij ook vertegenwoordigd in de 

klankbordgroep MaakZaanstad, ook hier hebben we inspraak over de nieuwe  

ontwikkelingen die in de wijk spelen.  

Regelmatig zijn we te vinden in de wijk o.a. bij het buurtschouwen. Ook dan kunt u 

ons aanspreken. Belangenvereniging Westerwatering organiseert jaarlijks diverse  

activiteiten en evenementen voor de wijkbewoners. Wilt u weten welke activiteiten?  

Bezoek dan onze website www.westerwatering.nl of volg ons op facebook 

www.facebook.com/groups/BelangenverenigingWesterwatering/ om op de hoogte te blijven 

van de activiteiten en het laatste nieuws. 

Drie goede redenen om lid te worden van de Belangenvereniging:  

1. Voor een leefbare, groene en (verkeers) veilige wijk.  

2. Als lid ontvang u ons wijkblad met daarin alle nieuwtjes en wetenswaardigheden  

    over de wijk Westerwatering.  

3. Voor maar €8  per jaar steunt u onze vereniging en blijven we in actie komen voor alle 

bewoners van de wijk.  

U kunt lid worden door onderstaand formulier in te vullen en te mailen naar  
ledenwesterwatering@gmail.com of het af te leveren bij onderstaande adressen.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lidmaatschaps/machtigingsformulier Belangenvereniging Westerwatering Ik wil 

hierbij lid worden van Belangenvereniging Westerwatering en verleen wel / niet* een 

machtiging om € 8 per jaar contributie geld af te schrijven.  

Naam:____________________________________________________________ 

 

Straat en huisnummer:_________________________________________________ 

 

Postcode:________________ E-mail:____________________________________ 

 

Ik wens de krant digitaal / op papier*  te ontvangen     Datum:______________________ 
 

Telefoonnummer:____________________Handtekening:____________________________ 

 

Als u ons machtigt, wordt de contributie automatisch van uw bankrekening afgeschreven. Geeft u  
geen machtiging, dan verzoeken wij u vriendelijk om het bedrag  van €8 over te maken op 

bankrekeningnummer: NL14 INGB 0008 1125 57 t.n.v. de Belangenvereniging Westerwatering te 
Zaandam, ovv naam en adres. Het lidmaatschap voor komende jaren vragen wij u over te maken  
voor 31 januari van het desbetreffende jaar.  
 

Privacy verklaringDoor uw gegevens in te vullen gaat u akkoord dat uw gegevens worden opgeslagen en u benaderd kan 

worden.Uw gegevens worden beheerd conform de privacy verklaring.Deze privacy verklaring kunt u terugvinden op onze site. 

http://www.facebook.com/groups/BelangenverenigingWesterwatering/

