
 

Nieuwsbrief  

Belangenvereniging Westzanerdijk e.o.  
12 mei 2011     

Beste buurtbewoners van de Westzanerdijk en omgeving, 
 

Graag willen wij iedereen informeren over de volgende zaken in de buurt:  
 

Bijeenkomst 21 mei: Wijk UitvoeringsPlan 
 

Op zaterdagmiddag 21 mei organiseert de gemeente vanaf 13.00 uur een bijeenkomst op het Stationsplein  

West (voor het RailPoint Office, Ebbehout) om te horen wat bewoners van hun eigen wijk of buurt vinden.  

De Belangenvereniging Westzanerdijk e.o. roept iedereen op deze kans te gebruiken om een eigen mening  

te geven. Wij denken dat er veel onderwerpen zijn waarvoor onze buurtbewoners dringende aandacht kunnen 

vragen bij de gemeente. 
 

Bestemmingsplan Westzanerdijk 
 

Momenteel wordt gewerkt aan het bestemmingsplan Westzanerdijk. Een bestemmingsplan legt vast wat  

wel en wat niet mag in een gebied. Het nieuwe plan voor onze buurt biedt volgens de Belangenvereniging 

Westzanerdijk e.o. te weinig bescherming voor behoud van het karakter van onze woonomgeving.  

Omdat een bestemmingplan zeker 10 jaar geldig is, hoort dit volgens ons wel met de nodige zorg te gebeuren.  

Denk maar eens aan wat veranderd is in de afgelopen 10 jaar: bouw van Inverdan, aanleg van Hoogtij, bouw 

van containerterminals aan de overzijde van het Kanaal, toenemende druk(te) van verkeers- en 

industrielawaai en stank- en stofoverlast.Kortom; genoeg om op te noemen. Hiertegen verdient onze buurt 

bescherming! Wij willen een groenbuffer tussen de oprukkende industrie en het woonklimaat. 
 

Boerderij Fronik (Westerwindpad) 
 

Iedereen in de buurt kent de oude boerderij aan het begin van het Westerwindpad. Deze oude 

historische boerderij is voor veel bewoners, vooral voor kinderen, de plek om de natuur te beleven en 

rust en ontspanning te ervaren.. Daarbij zijn velen op de gezellige kerstborrels geweest. Het is 

inmiddels het ontmoetingspunt in de buurt. Zelfs de ooievaars lijken het nest weer ontdekt te hebben! 
 

De gemeente is bezig met voorbereiding voor sloop van de boerderij en bouw van drie luxe woningen. 

De Belangenvereniging Westzanerdijk e.o. vindt dit onaanvaardbaar! Wij zien een groot risico in het 

toestaan van woningbouw aan de groene kant van het Westerwindpad. Als één huis over het pad is, 

volgen er meer! Het groene gebied moet als ‘longen van de buurt’ behouden blijven. Dat betekent 

voor de vereniging geen bebouwing. Ook het geplande fietspad dwars door het gebied, zoals 

beschreven in de ter visie liggende Ruimtelijke Structuurvisie, is volgens de Belangenvereniging 

Westzanerdijk e.o. geen goed idee!  
 

Gebrek aan handhaving en voorzieningen 
 

In de buurt gebeuren behoorlijk wat zaken die daar niet thuis horen: drugsoverlast nabij de 

brandweerkazerne, illegale prostitutie, te hard rijden, (onnodig) zwaar vrachtverkeer over de dijk en 

overlast van hangjongeren. Ook zijn de voorzieningen in buurt te beperkt en van onvoldoende kwaliteit.  

De Belangenvereniging Westzanerdijk e.o. heeft hier de gemeente al vaak op aangesproken, helaas nog te 

vaak zonder succes.  
 

Samen sterk door samenwerken 
 

Gezamenlijk optrekken als buurt is effectiever dan iedere bewoner voor zich. Vandaar dat de 

Belangenvereniging Westzanerdijk e.o. haar oude structuur met leden wil versterken. Er is nu een 

aantal bewoners dat zich graag wil inzetten voor het behartigen van de belangen van onze buurt 

richting de gemeente. Dat kunnen zij niet doen zonder de inbreng van de persoon waar het om draait: 

U als buurtbewoner!  
 

De Belangenvereniging Westzanerdijk e.o. vraagt u (aspirant)lid te worden! In de geplande vergadering van 

juni zal het nieuwe bestuur dan door de leden worden gekozen. Natuurlijk worden alle buurtbewoners 



uitgenodigd en u als aspirant-lid krijgt daarbij stemrecht. Op deze algemene ledenvergadering zullen ook 

overige organisatorische zaken worden besloten. En uiteraard kunt u zich ook aanmelden om mee te werken 

in het bestuur en/ of als actief lid of buurtbewoner voor een werkgroep! 
 

Meldt u aan via het secretariaat van de Belangenvereniging Westzanerdijk e.o.: 

Koos Zieltjens 

de Spil 31, Zaandam 

belangenverenigingwestzanerdijk@kpnmail.nl 
 

 

Namen het bestuur a.i. Belangenvereniging Westzanerdijk e.o. 
 

Met vriendelijke groet, 

Paul Siderius 

 

 
 

 

Westzanerdijkbuurt in het nieuws: 

 
 
 
De Belangenvereniging Westzanerdijk e.o. ziet graag dat veel bewoners hun 
stem laten horen op 21 mei tijdens de wijkbijeenkomst, locatie Stationsplein 
West (Ebbehout, voor het RailPointOffice). 
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