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Van:   Belangenvereniging Westzanerdijk e.o. 
Aan:   Petra Lindenborn, Wijkmanager Zaandam Nieuw West  

Datum:  2012-03-09 
Referentie:  2012-02.1, ZVH  
 

Betreft:  Actuele ontwikkelingen: 
ZVH  
EIGENAAR / VERANTWOORDELIJKHEID VOOR PANDEN AAN DE ARIS VAN BROEKWEG 

 
Aanleiding : INBRAAK 

OVERLAST  
CRIMINELE ACTIVITEITEN IN ONBEWOONBAAR VERKLAARDE WONINGEN 
DRUGSHANDEL RONDOM DE ONBEWOONBAAR VERKLAARDE WONINGEN  
OPSLAG ONBEKENDE MATERIALEN IN DE VOORMALIGE SOMBROEKLOODSEN 
 

 

 
Actualiteit: 
 
Datum  7 MAART 2012 
 
Gebeurtenis KRAKERS BREKEN IN BIJ DE WONINGEN, BEZETTEN EN KRAKEN LOODS  
 
Betreft  LOODS ACHTER ONBEWOONBAAR VERKLAARDE WONINGEN 
 
Zorg   LEVENSGEVAARLIJKE SITUATIE:  

WATER, GAS EN ELECTRICITEIT IS NOOIT AFGESLOTEN IN HET PAND 
LOODS 40X15 M = 600 M2 ASBESTHOUDENDE DAKPLATEN  

 
Chronologie Woensdag 7 maart: 

 
Aan het einde van de dag hebben minimaal 8 krakers zich toegang verschaft tot het 
dichtgetimmmerde woonhuizen en de achterliggende loods.  
Doel was het kraken van de loods.  
Bewoners hebben in een gesprek met de krakers gewezen op de gevaren.  
Enkele bewoners hebben meerdere keren contact opgenomen met de politie tussen 
19.30 en 20.00u. 
De politie moet de beschikking hebben over een noemenswaardig groot dossier naar 
aanleiding van de vele meldingen van de afgelopen jaren. 
Politie heeft telefonisch meegedeeld dat er geen prioriteit geldt en dat zij niet 
zouden langskomen voor controle en/of uitzetting. 
Bewoners hebben daarop, in niet mis te verstane bewoording, aangegeven dat zij, bij 
het uitblijven van een politieactie, zelf de krakers zouden gaan uitzetten wegens de 
onaanvaardbaar grote risco’s voor de krakers én de [bewoners in de] buurt. 
Uiteindelijk heeft de politie ’s nachts rond 01.00u alsnog ingegrepen en de gekraakte 
ruimte ontruimd. 

 
 
 
 



2 
 

Donderdag 8 maart: 
 
Panden zijn van binnen en van buiten dichtgeschroefd. ZVH heeft opdracht gegeven 
om de electriciteit af te sluiten, wat nu is gedaan. Het gas moet nog worden 
afgesloten. 
Eén van de bewoners heeft zichzelf telefonisch in contact weten te brengen met ZVH-
directeur Frank van Doorn. Er is hem informatie verstrekt die [nog] niet bekend was 
en er is met gebruikmaking van gezonde ‘pressie’ veel duidelijk gemaakt.  
 
Uitkomst telefoongesprek tussen bewoner en directeur ZVH:  
Een bijeenkomst op donderdag 15 maart aanstaande om 16.00u op het ZVH-kantoor 
aan de Peperstraat met directeur en hoofd Afdeling Vastgoed. Verder aanwezig: 
enkele bewoners/ondernemers en bestuurslid van Belangenvereniging Westzanerdijk 
e.o.  
 
Inzet bijeenkomst: 
 
Onvoorwaardelijke en directe verwijdering van de asbesthoudende dakplaten door ZVH. 
Instemming door ZVH met burgerparticipatie in het vervolgtraject. 
Gezamenlijke visie-ontwikkeling voor de korte en lange termijn. 
Betrokkenheid bij invulling alternatieve bestemming woningen/loodsen. 
Actieplan voor het tegengaan van de verloedering. 
Werkgroepoverleg agenderen 
 
 

 
 
 
 

 
 

Opnieuw dichtgetimmerde deuren ter voorkoming van toegang  
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Hekwerk ter vookoming van toegang  
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Situatieschets aan de hand van foto-verslag met bijschrift: 

 

Foto genomen vanaf de Korte Westzanerdijk: loodsen en huizen die eigendom zijn van ZVH.         

Links de Sombroekloods, naast de hoge bomen in het midden de dichtgetimmerde en onbewoonbaar 

verklaarde woonhuizen. Helemaal rechts, boven aan de dijk is het dak te zien van het bekende 

probleem-pand: westzanerdijk 89 [niet  van ZVH].  

 

Close-up: Sombroekloods met recent opgeslagen dichte pallets met onbekende inhoud.  
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Close-ups: Sombroekloods met recent opgeslagen dichte pallets met onbekende inhoud.  

 



6 
 

 
Dichtgetimmerde en onbewoonbaar verklaarde woonhuizen van ZVH. Tussen de bomen links en de 

zijkant van het pand staat een hek en is een steeg, zie onder

 



7 
 

  

Het woonhuis wordt herhaaldelijk opengebroken, binnen vinden  illegale activiteiten plaats.  
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Polshoogte nemen is gevaarlijk omdat onbekend is wat zich afspeelt in de voormalige woonhuizen en 

of er iemand binnen is. Er wordt geslapen en er is verhoogde kans op brand omdat er ook wordt 

gestookt. Onlangs is er sprake geweest van kapotte waterleiding waardoor er enorme overlast is 

geweest.  
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Het rijtje met de voormalige woonhuizen, onder de Aris van Broek in de richting van de Houtveldweg.  

Wie is de eigenaar van deze aanhangwagen? 
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De opslagruimte met asbesthoudend materiaal in het dak. Onderstaande foto toont het hekwerk dat 

behoort bij het terrein van de voormalige Sombroekloodsen en is gelegen ten westen van de 

woonhuizen. Een deel van de dichtgetimmerde ramen van de woonhuizen is zichtbaar achter de 

bomen. Direct achter de woonhuizen en rechts op de onderstaande foto ligt de opslagruimte met het 

deels kapotte dak dat 160m2 asbesthoudend materiaal bevat. Zeer gevaarlijk in combinatie met de 

illegale activiteiten in de dichtgetimmerde woningen en de vele inbraken in de loodsen.  
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Uiteenzetting: 

 

In de voormailge Sombroekloodsen wordt de afgelopen jaren steeds vaker ingebroken en de laatste 16 

maanden is beetje bij beetje al het aanwezige koperwerk van de leidingen uit het pand gesloopt en 

gestolen. ZVH heeft als eigenaar een verantwoordelijkheid om goed voor haar bezit te zorgen en om 

overlast te voorkomen voor de buurt: omliggende bedrijven en omwonenden. Enkele boten van 

particulieren, die in de loodsen tegen betaling gestald worden, zijn in 2011 vernield. Omdat er geen 

toezicht en onvoldoende controle is, heeft dit enorme pand [5000 m2] samen met de dichtgetimmerde 

voormalige woonhuizengrote van ZVH, een grote aantrekkingskracht op gelukszoekers, dieven, 

inbrekers en andere onbevoegden. De straat is opgeknapt maar de verloedering is groeiende en de 

overlast wordt steeds groter.  

Er wordt terecht gevreesd voor de mogelijkheid van brandstichting. Het asbesthoudende materiaal in 

het dak van de schuur vormt op de manier van het huidige ‘gebruik’een te groot risico voor de 

volksgezondheid van de buurt. Op 50 meter afstand van de school met 300 kinderen en honderden 

woningen in de directe omgeving. Bij een ongunstige windrichting is de schade bij brand niet te 

overzien voor de achterliggende woonbuurt.  

De Belangenvereniging Westzanerdijk vraagt niet of maar uitsluitend hoe dit aangepakt gaat worden. 

Wij pleiten voor een actieplan waarin de gemeente m.b.v. handhaving, milieu, politie en brandweer 

onderzoek doet naar de situatie.  Wat gebeurt er [on]geoorloofd in de panden en wat is de 

verantwoordelijkheid van eigenaar ZVH.  

Wij bieden onze jarenlange overlast-ervaring en specifieke buurt-know-how aan bij dit onderzoek en 

wensen als belangenvereniging een participerende rol te spelen bij de ontwikkeling van een 

toekomstvisie voor de langere termijn voor deze locaties. We staan tevens klaar om advies te geven 

bij een tijdelijke oplossing voor dit braakliggende terrein.  

We zien uit naar een reactie en een gezamenlijke aanpak van de huidige, onhoudbare situatie.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Bestuur 

Belangenvereniging Westzanerdijk e.o. 

 


