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Pleeggezinnen
bieden kinderen een
warm thuis

Gemeente Zaanstad
wint prestigieuze
prijs voor BLITTS

Crisispleegouders delen
hun ervaringen

De snelle en digitale vergunning van
Zaanstad (BLITTS) heeft tijdens de Digital
Innovation Date de juryprijs gewonnen van
de GemeentePioniers Awards. De
GemeentePioniers zocht in opdracht van de
SIMgroep en DisGover naar voorbeelden van
gemeenten die hun online dienstverlening
op een verrassende en vernieuwende manier
inrichten.

Veiligheid, geborgenheid, aandacht. Als
een kind dat thuis niet krijgt, om welke
reden dan ook, is soms tijdelijke plaatsing
in een ander gezin de oplossing. Is er
sprake van huiselijk geweld of een andere
acute gevaarlijke situatie, dan praten we
over crisisopvang. Het zijn niet alleen
onveilige of crisissituaties die om een
tijdelijke oplossing vragen; soms gebeuren
dingen in een gezin waardoor de ouder of
een stel ouders af en toe een adempauze
nodig heeft. Ook in die gevallen kan een
pleeggezin bijvoorbeeld één of meerderde
weekends uitkomst bieden.
Tineke (67) en Nico (70) Kousbroek uit
Zaanstad hebben al diverse keren een kind
vanuit een crisissituatie in huis gehad. De
laatste keer betrof het een jongetje van acht
maanden, die - langer dan verwacht - ruim
anderhalf jaar bij hen woonde. Het kindje
vierde zijn tweede verjaardag bij ‘opa en oma’.
Afscheid nemen was moeilijk. Tineke: ‘Je
móét je vermannen, en blij zijn dat je het kind
een warme en veilige basis hebt kunnen
geven. Het is soms zwaar, maar je krijgt er zo
veel voor terug!’
Zinvol
Het echtpaar heeft zelf twee biologische en
twee adoptiekinderen, die allemaal
volwassen en de deur uit zijn. De oudste zoon
heeft nu zelf kinderen en is op zijn beurt ook
weer pleegouder. ‘Het zit ons blijkbaar in de

Tineke en Nico Kousbroek: ‘Je krijgt er zó veel voor terug’
genen’, zegt Tineke. Na hun pensionering
ondernamen ze allerlei dingen die ze altijd
graag hadden willen doen. ‘Daar waren we op
een gegeven moment een beetje klaar mee.
We wilden een zinvollere besteding van onze
tijd en besloten een paar jaar geleden ons bij
Spirit aan te melden.’
Advies- en kennisnetwerk
Nico: ‘Op dit moment zijn we met andere
pleegouders in de omgeving een netwerk aan
het opbouwen om ervaring en kennis met

elkaar te delen, hulp te bieden en te
adviseren. Zowel voor bestaande
pleegoudergezinnen als voor nieuwkomers.
Bij het opzetten krijgen we ondersteuning
van de Nederlandse Vereniging van
Pleegouders (NVP), Spirit en de gemeente. Ik
vind dat we het in Zaanstad met z’n allen
heel goed aanpakken. Het belang ligt vóór
alles bij het welzijn van het kind en daar doen
we het voor.’

Pleeggezinnen nodig!
Is uw interesse gewekt? Alleenstaanden, echtparen, homo of hetero, samenwonenden met of
zonder kinderen: in principe kan iedereen pleegouder worden. U moet wel minimaal 21 jaar zijn,
een stabiele en veilige leefsituatie kunnen bieden en een ‘verklaring van geen bezwaar’ van de
Raad voor de Kinderbescherming hebben. Meer informatie: www.spirit.nl.

PRAAT MET DE RAAD
Het is voorjaarsvakantie; de raad vergadert
niet. Er is een extra vergadering op dinsdag 28
februari. De raadsleden stemmen dan over
actieplan Poelenburg/Peldersveld. Ook direct
ingebrachte onderwerpen kunnen aan de orde
komen. Vanaf 19.00 uur bent u van harte
welkom om raadsleden en ambtenaren te
ontmoeten in de foyer van het stadhuis en om
19.30 uur de vergadering in de raadzaal bij te
wonen.
Agenda raadsvergadering 28 februari om
19.30 uur
(onder voorbehoud van wijzigingen of
toevoegingen)
• Opening en mededelingen door de voorzitter
• Vaststellen van de agenda
• Vaststellen verslagen en besluitenlijsten
• Bekrachtiging geheimhouding stukken
Debat en stemming
• Actieplan Poelenburg en Peldersveld
Zaanstad Beraad
Op de donderdagen 2 en 9 maart is er Zaanstad
Beraad. Vanaf 18.30 uur staat de koffie klaar als u
met raadsleden en ambtenaren wilt praten. Wilt

u inspreken op een geagendeerd onderwerp, dan
kunt u zich aanmelden bij de griffie.
Programma 2 maart 2017
(onder voorbehoud van wijzigingen)
Raadzaal
19.00 uur Scholenbezoek Pascal College
19.30 uur Praat met de Raad – inspraak voor
inwoners
20.00 uur Voorbereiding Vervoerregio
21.35 uur Agenda initiatief Schiphol
SP,GroenLinks en ChristenUnie
22.25 uur Beheersverordening Bedrijventerrein
Molletjesveer
23.00 uur Informeel napraten in de foyer
Zaal 4
19:00 Fysiek Carré
Inzien stukken en meekijken vergaderingen
Agenda, vergaderstukken en uitzendingen vindt
u op zaanstad.raadsinformatie.nl. Papieren
stukken kunt u inzien in het stadhuis. De
vergaderingen zijn live online te volgen en op
later tijdstip terug te zien (raadzaal: video, zaal
4: audio).

Uw mening
De raadsleden willen graag weten hoe u denkt
over onderwerpen waarover zij moeten
stemmen. U kunt op geagendeerde onderwerpen
inspreken. Meldt u zich dan van te voren aan. Uw
naam en onderwerp komen op het
raadsinformatiesysteem (RIS). Graag ontvangen
we uw tekst, om te publiceren bij dat
agendapunt. Spreektijd is maximaal vijf minuten
(ongeveer een A4 aan tekst). Daarna kunnen
raadsleden u vragen stellen.
Aan tafel of op zeepkist
Wilt u met de raad iets bespreken dat niet op de
agenda staat, meldt u zich dan drie dagen vóór
een Zaanstad Beraad aanmelden voor een
rondetafelgesprek, een informatietafel of
presentatie of een één-minuut op de zeepkist.
Informatie
Met al uw vragen kunt u terecht bij de
raadsgriffie, tel. (075) 655 2184, e-mail:
raadsgriffie@zaanstad.nl. U kunt de raad volgen
op Facebook en Twitter: @RaadZaanstad en
#raad075.

Voor kleine verbouwingen zoals het
aanbrengen van een dakkapel is een
vergunning soms niet nodig. Via BLITTS kunt u
heel snel online kijken of een vergunning nodig
is en deze zonodig aanvragen. Ook hoeft u niet
naar een architect voor het maken van
tekeningen. U krijgt binnen vijf werkdagen de
vergunning. Een stuk sneller dus dan de
wettelijke termijn van acht weken. De
gemeente Zaanstad is de eerste gemeente in
Nederland die BLITTS aanbiedt.
Wethouder Rita Visscher: ‘Ik ben natuurlijk
ontzettend blij met deze prijs. Een mooie
erkenning dat we als gemeente op de goede
weg zijn om onze dienstverlening te
verbeteren. Ons uitgangspunt hierin is minder
regels, administratieve lastenverlichting en
kostenbesparing, zowel voor onze inwoners als
gemeente.’
Wilt u meer weten over BLITTS, kijk dan op
www.zaanstad.nl, zoekterm: omgevingsvergunning.

Herdenking
Februaristaking
1941
Stremming verkeer tijdens
herdenking
Zondag 26 februari is het 76 jaar geleden dat
de Februaristaking plaatsvond. De grootste
werkonderbreking die de Zaanstreek ooit
heeft gekend, wordt herdacht bij het
monument op de Wilhelminabrug in
Zaandam, naast het Zaantheater. Iedereen
die de herdenking wil bijwonen, is van harte
welkom.
Met de herdenking van de Februaristaking wil
het gemeentebestuur de herinnering levend
houden aan de Zaankanters die op 25 en 26
februari 1941 massaal het werk neerlegden uit
protest tegen de Jodenvervolging.
Verkeer gestremd
Wie de herdenking wil bijwonen, is vanaf 09.30
uur welkom in het Zaantheater. Om 10.00 uur
wordt een moment stilte in acht genomen bij
het monument. Daarna is er gelegenheid tot
het leggen van bloemen. Het verkeer op de
Wilhelminabrug wordt tijdens de herdenking
gestremd.
Herdenking Amsterdam
In Amsterdam vindt de herdenking een dag
eerder plaats, op zaterdag, bij De Dokwerker
op het Jonas Daniël Meijerplein.

Vluchtelingen doen meteen mee in Zaanstad
Wethouder Visscher: ‘Met het uitvoeringsprogramma kunnen we talenten optimaal benutten’
In het uitvoeringsprogramma
‘Vluchtelingen doen meteen mee’ staan
activiteiten waardoor asielzoekers en
vergunninghouders zo snel mogelijk
onderdeel kunnen worden van de
samenleving. Samen met inwoners,
vrijwilligers, werkgevers en
partnerorganisaties zorgt Zaanstad ervoor
dat iedereen meteen mee kan doen.
Wethouder Rita Visscher: ‘Zo kunnen we de
talenten van asielzoekers en vergunninghouders optimaal benutten en worden zij een
waardevol onderdeel van de gemeenschap. Een

gevarieerde samenstelling van de bevolking
leidt tot nieuwe inzichten, nieuwe ideeën,
nieuwe ontmoetingen en nieuwe impulsen.
Het gaat ook niet alleen meer om de vraag wat
wij voor vluchtelingen kunnen doen, maar ook
om wat zij voor ons, voor Zaanstad, kunnen
doen. Hoe we elkaar verder kunnen helpen.’
Bijdragen met iets waar je goed in bent
Doel van dit programma is dat nieuwkomers
tegelijkertijd de taal leren, woonruimte vinden,
een opleiding volgen en werk vinden. Daarvoor
werkt de gemeente samen met verschillende
partijen. Een voorbeeld hiervan is NewBees

(new-bees.org), een organisatie die er in
Zaanstad voor zorgt dat vluchtelingen als
vrijwilligers aan de slag kunnen. NewBees runt
zelf een ﬁetswerkplaats en heeft ook
contacten met veel instellingen. ‘Het gaat
erom dat iemand een nuttige bijdrage kan leveren met iets waar hij of zij echt goed in is‘, zegt
Annemiek Dresen van NewBees. ‘Zo hadden wij
hier laatst een meneer die jarenlang had
gewerkt als buschauffeur in Syrië. We hebben
hem gekoppeld aan de Buurtbus Zaanstreek
Zuid. Hij loopt nu mee met de Nederlandse
chauffeurs en zal hopelijk snel zelfstandig de
buurtbus besturen. Dat is natuurlijk perfect
voor zijn inburgering. We zijn trouwens altijd
op zoek naar organisaties die nog een plek
kunnen bieden aan een vrijwilliger!’
Wonen en inburgeren
De gemeente werkt ook samen met aanbieders
van inburgeringstrajecten om zoveel mogelijk
hobbels in zo’n traject weg te nemen. Om
verdringing op de woningmarkt tegen te gaan,
neemt de gemeente extra maatregelen voor de
huisvesting van vergunninghouders. Denk aan
het delen van woningen en het onderzoeken of
leegstaande panden kunnen worden
omgebouwd voor bewoning door
vergunninghouders en andere doelgroepen.

Foto: Eyas Hafez (eyas@new-bees.org). Eyas is vergunninghouder en woont in Oostzaan, studeert
Nederlands aan de VU in Amsterdam en is huisfotograaf voor NewBees.

Financiën
De uitgaven voor het uitvoeringsprogramma
worden gedekt door de extra middelen die de
gemeente vanuit het rijk ontvangt, voor
integratie, participatie, onderwijs en
gezondheidszorg van asielzoekers en
vergunninghouders.

Gezocht: vrijwilligers voor
Netwerkcafé Zaanstad
50-plus

Snelﬁetsroute Zaanstad-Amsterdam
officieel in gebruik

Wij zijn op zoek naar zes vrijwilligers van
50-plus die het leuk vinden om mee te
denken over het opzetten van een
netwerkcafé. Dit netwerkcafé is voor
50-plussers die het moeilijk hebben op de
arbeidsmarkt.

Supersnel van centrum Zaandam naar Amsterdam-Noord

De bedoeling is om bijeenkomsten te
organiseren, zodat ze ervaringen kunnen
uitwisselen en hun netwerk kunnen vergroten.
Geïnteresseerd?
Op 7 maart 2017 is er een
informatiebijeenkomst. U kunt zich voor deze
bijeenkomst aanmelden door een mailtje te
sturen naar banencentrum@zaanstad.nl met
‘netwerkcafé Zaanstad’ in de
onderwerpregel.

De snelﬁetsroute tussen Zaanstad en
Amsterdam is officieel in gebruik genomen.
Fietsers kunnen nu over een bredere,
snellere en comfortabeler route van het
centrum van Zaandam naar AmsterdamNoord en omgekeerd.
De route is ongeveer zes kilometer lang en
loopt van station Zaandam langs de noordzijde
van de Noorder-IJplas, door het voormalig
sportpark Melkweg, via de Cornelis
Douwesweg naar de NDSM-pont. Vanaf hier
kunnen ﬁetsers de pont naar het Centraal
Station nemen. Vanaf de Noorder-IJplas tot de
Cornelis Douwesweg ligt nu een

Digitale nieuwsbrief:
mooi makkelijk
Wilt u wekelijks de nieuwsbrief Zaanstad
Nieuws ontvangen? U krijgt dan behalve
nieuwsberichten het Zaanstad Journaal en de
Bekendmakingen van B&W in uw mailbox.
Aanmelden?
Ga naar www.zaanstad.nl, zoekterm:
digitale nieuwsbrief.

tweerichtingen-ﬁetspad van vier meter breed.
En bij het viaduct over de Meteorenweg is een
ﬁetsbrug gemaakt over de vijver. Aan beide
kanten van het traject sluit de route aan op het
bestaande ﬁetsnetwerk.
Puntjes op de i
Dit voorjaar worden nog de puntjes op de i
gezet. Vanaf maart 2017 wordt ook het laatste
stuk van 240 meter aan de Zaanse kant
geasfalteerd, vanaf de snelﬁetsroute tot de
brug over Zijkanaal H.
Rode loper uit
Om mensen te motiveren vaker te ﬁetsen en de
nieuwe route te gebruiken, is samenwerking
gezocht met de FietsCoalitie. Zij leggen de rode
loper uit voor ﬁetsers met allerlei
voorzieningen, zoals nieuwe wachtruimtes bij
de ponten, ﬁets-servicepalen, picknickplekken
en kunst. Daarnaast worden forensen, die in
plaats van met de auto op de ﬁets naar hun
werk gaan, beloond via een speciale app: de
Kilometervreter-app. Fietsers kunnen daarmee
hun ﬁetskilometers omzetten in voordeel bij
bijvoorbeeld winkels en restaurants.
Financiering
Het project is geﬁnancierd door het Rijk, de
Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten
Amsterdam en Zaanstad.

WERK AAN DE WEG
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.
Informatie online
Kijk op www.zaanstad.nl, zoekterm:
wegwerkzaamheden. Per wijk ziet u niet
alleen welke werkzaamheden plaatsvinden,
maar ook wat op de planning staat. Voor een
totaaloverzicht: live.andes.nl/zaanstad. Na
het intikken van de straatnaam kunt u op de
kaart het werk-in-uitvoeringbordje op de
exacte locatie aanklikken. U ziet dan om
welke werkzaamheden het gaat en welke
omleidingsroute wordt geadviseerd.
De Binding
De busbrug tussen Westerkoog en
Westerwatering is tijdelijk 24 uur per dag (in

elk geval t/m 31 mei) geopend voor verkeer
(behalve voor vrachtverkeer) in verband met
werkzaamheden aan de Houtveldweg.

Wormerveer
• Insulindelaan, Wandelweg, Oost-Indischekade
en Riouwstraat: afgesloten t/m 28 april.

Koog aan de Zaan
• Jonge Zwaanstraat: t/m 31 maart afgesloten in
beide richtingen.

Zaandam
• Van Houtenstraat, Aalbersestraat, Cort van de
Lindenstraat, Albardastraat en deel P.J.
Troelstralaan: rioleringswerkzaamheden t/m
10 maart 2017.
• Sluispad e/o: tot 7 maart 2017 afsluiting
Spitsbergen, Straat Davis, Wibautstraat.
• P. Ghijsenlaan: tot 24 maart 2017 afgesloten;
omleiding aangegeven.
• Czaar Peterstraat: afgesloten in beide
richtingen tot eind augustus 2017.

Krommenie
• Omgeving Ruimtevaartlaan: de komende
maanden zijn verschillende straten in beide
richtingen afgesloten. Meer info vindt u op
www.zaanstad.nl, zoekterm: werk aan de weg
(tik daar Ruimtevaartlaan Krommenie in de
zoekbalk).
• Neptunuslaan e/o: afsluiting t/m 28 februari.
Westzaan
• Hoenstraat: t/m 3 maart afgesloten in beide
richtingen.
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Herontwikkeling
Brokkingterrein krijgt vaart
Prijsvraag voor nieuwe naam
woonlocatie
De transformatie van het Brokkingterrein in
Wormerveer tot een aantrekkelijk
woongebied is weer een fase verder. De
gemeente Zaanstad en eigenaar Paulowna
Beheer tekenden vrijdag een overeenkomst
met afspraken over de volgende stappen.
Het gaat dan onder meer om de wijziging
van het bestemmingsplan en de
ontsluitingsroutes.
Het voormalige fabriekscomplex wordt
omgevormd tot een bijzondere woonwijk met
150 woningen aan de Zaan. Hiermee wordt
bijgedragen aan de ambities van MAAK.
Zaanstad. Onderdeel van deze toekomstvisie is
de opgave om 15.000 tot 20.000 woningen te
realiseren.
Nieuw leven voor braakliggende terreinen
Wethouder Dennis Straat is blij met de
gemaakte afspraken. ‘We willen lege panden
en braakliggende terreinen langs de Zaan
nieuw leven inblazen. Als we die omvormen
tot woonwijken, zorgen we voor extra
woningen en geven we de leefbaarheid een
impuls. Als we ook nog ons industrieel erfgoed
kunnen behouden, is dat helemaal mooi.’
Prijsvraag voor nieuwe naam woonlocatie
De Brokking-fabriek was een veevoederfabriek.
Het belangrijkste onderdeel was de fabriek De
Pijl uit 1930. Het is de bedoeling die te
behouden. De silo’s en andere gebouwen
verdwijnen. Het complex stond bekend onder
de naam Wessanen De Ster. De familie De
Heus, die eigenaar is van het Brokkingcomplex,
wil de komende periode een prijsvraag
uitschrijven voor een passende nieuwe naam
voor de woonlocatie, waarin de historie tot
uitdrukking komt.

Nadelige effecten van
hout stoken
Tips om overlast te beperken
Vooral in de wintermaanden stoken veel
mensen hun huis warm met een houtkachel
of een open haard. Hoewel dit veel warmte
en sfeer geeft, is niet iedereen zich bewust
van de nadelige effecten. Door het stoken
komen zowel binnenshuis als buiten
schadelijke stoffen vrij. De houtrook kan
dan ook zorgen voor overlast voor
omwonenden.
Vooral mensen die een aandoening hebben aan
hun luchtwegen of kampen met hart- en
vaatziekten, maar ook ouderen en kinderen,
zijn gevoelig voor houtrook. Zij kunnen meer
en eerder klachten krijgen, ook bij blootstelling
aan een kleine hoeveelheid rook.
Schoon stoken
Deze overlast kan worden beperkt door zo
schoon mogelijk te stoken. Op de website van
de GGD Zaanstreek-Waterland, www.ggdzw.nl
(zoekterm: houtrook), staat een verwijzing
naar tips om daarbij te helpen. Bijvoorbeeld
om alleen droog en onbehandeld hout te
stoken, te zorgen voor voldoende frisse lucht in
de ruimte waar wordt gestookt en niet te
stoken bij mistig of windstil weer. Een andere
tip is om het houtvuur niet te doven, maar
vanzelf te laten uitbranden.
Goed gesprek en tips
Op de website wordt ook antwoord gegeven
op de vraag wat u kunt doen als u overlast
ervaart. Een goed gesprek en tips zijn vaak
voldoende om de hinder te beperken.

