
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPROEP VOOR HET AANMELDEN VOOR THEMA'S 
 

Graag vóór 7 januari! 
 
In 10 thema's gaan we aan de slag om te werken aan onze buurt, om de kans op slagen van 
onze toekomstvisie zo groot mogelijk te maken. Wij roepen iedereen, ook als je niet bij de 
bijeenkomsten was, op om zich aan te melden. Hoe meer mensen meedoen hoe meer kracht!  
 
Dus zit er een thema (of deel van een thema) bij waar je aan mee zou willen denken en/of doen, 
meld dat dan bij ons op russische.buurt.project@gmail.com of per telefoon op 06-51189229 
(Gert) of 06-34111079 (Eelco). 
 
Na de kerstvakantie gaan we vervolgafspraken plannen dus het is handig als je je voor 7 januari 
aanmeldt. 
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Wat vooraf ging... 
Zo'n twee jaar geleden begon er bij ons, Gert Schouten en Eelco Aartsen wat te wringen. We 
wonen met heel veel plezier in de Russische Buurt. Een buurt met een lange historie, unieke 
ligging, leuke bewoners, leuke straatjes maar ook nogal wat "uitdagingen" zoals verkrotte panden, 
huisjesmelkers, verkeer en afvaldumpingen. We zagen ook dat de Gemeente Zaanstad hard bezig 
was om de problemen aan te pakken en probeerde de buurt erbij te betrekken. Maar we hadden 
ook het idee dat het beter kon, dat de buurt beter verdient, dat de buurt enorme potentie heeft om 
een fantastische buurt te worden waar we met nog veel meer plezier wonen dan dat we nu al 
doen. We realiseerde ons ook dat we daar de Gemeente voor nodig hadden, maar andersom, dat 
de Gemeente ook ons nodig had. Oftewel, we hebben elkaar nodig. 
 
Wij kwamen in gesprek met Pia van Kleef, ambtenaar van de Gemeente Zaanstad, die we hadden 
leren kennen van het Russisch Buurt Team ongeveer 5 jaar geleden. Zij herkende onze gedachten 
en organiseerde gesprekken met de wijkwethouder van destijds (Jeroen Olthof) en andere 
ambtenaren die zich met onze wijk bezighielden. In dit proces leerden we Monica Sommer kennen, 
een goede collega van Pia.  
 
Om huidige en toekomstige projecten in onze buurt beter op elkaar af te stemmen, richting te 
geven, was een visie op de buurt gewenst. Om deze te maken waren er twee opties: of de 
gemeente stelt de toekomstvisie vast, met behulp van de buurt of de buurt zet deze op, met behulp 
van de gemeente. Gezamenlijk kwamen we tot de conclusie dat het voor de Russische Buurt het 
best zou zijn als wij, de bewoners, ons meer zouden 
organiseren en zelf een visie zouden opstellen over wat 
voor wijk wij zouden willen zijn en hoe wij de 
samenwerking graag zouden zien met de gemeente. 
Pia en Monica vroegen ons, Gert en Eelco, dit project te 
trekken. Een project van en door de buurt, maar met 
hulp, ondersteuning en een budget vanuit de gemeente 
Zaanstad. 
 
Na enig nadenken besloten wij die handschoen op te 
pakken. Een spannende zet, want wij hebben hier geen 
ervaring mee. En het vraagt nogal wat van de buurt én 
de gemeente. Ook voor hen is dit nieuw. Dat de bewoners het project trekken en niet zij, hoe gaat 
dat lopen, waar gaat het heen? 
 
Het project kreeg de naam "Met plezier leven in de Russische Buurt" en heeft het doel om een 
toekomstvisie op te stellen op de buurt, op de samenwerking met de gemeente en om daar ook 
stappen naar te zetten om dat te realiseren.  
 
Kortom, we hebben een project! Waarin we niet alleen gaan dromen over de toekomst, maar we 
gaan ook werken aan een goede samenwerking tussen bewoners en de gemeente én we gaan 
aan de slag met concrete acties!  
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Interviews 
Om de buurt en de gemeente te leren kennen hebben we 
eerst, met een groepje mede-buurtbewoners interview 
gehouden met een zo gevarieerd mogelijke groep 
buurtbewoners én ambtenaren die werkzaam zijn in en voor 
onze buurt. Dat was ook gelijk een eerste stap om mensen te 
leren kennen en enthousiast te maken voor het project. 
 
 

Eerste buurtbijeenkomst 
De volgende stap was een buurtbijeenkomst in OBS De Dijk, 
woensdag 14 november. Behalve via Facebook, Nextdoor, 
Instagram, Twitter en mail hebben we ook bij iedereen een 
uitnodigingsposter én later nog een herinnering in de bus 
gedaan. Wij hoopten op 60 bezoekers, maar kregen er veel 
meer, zo veel dat we mensen moesten teleurstellen. Aan 10 
tafels met 10 personen werden die avond positieve ervaringen 
gedeeld, een gedroomd toekomstbeeld gemaakt en zorgen en 
aandachtspunten geformuleerd. Tekenaars brachten al deze 
beelden op inspirerende wijze in beeld. Wil je zien hoe die bijeenkomst was, ga naar onze website 
http://www.russischebuurt.nl voor het verslag en de foto's. 
 

 
 
Tien thema's 
Om de dromen over wat voor buurt we willen zijn waar te maken, of in ieder geval de kans op 
succes te vergroten, moet er het een en ander gebeuren. Op basis van de (rode draad in al de) 
dromen, aandachtspunten en kansen van de eerste bijeenkomst hebben we tien thema’s 
geformuleerd. Tien thema’s die met uitwerking zouden moeten bijdragen aan het realiseren van de 
droom. Op de tweede bijeenkomst is een begin gemaakt met het uitwerken van die thema’s’. Ook 
hiervoor was weer iedereen uitgenodigd via Facebook, Nextdoor, Instagram, Twitter en mail en 
ook deze keer hebben we weer bij iedereen een uitnodiging in de bus bezorgd. 
 
In dit verslag kan je lezen hoe deze avond is verlopen, wat de resultaten waren en hoe we nu 
verder gaan. 
 
Veel leesplezier, 
Gert en Eelco 
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Al tijdens de inloop gingen bewoners en ambtenaren al met elkaar in gesprek 
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Opening van de avond 
De opening werd verzorgd door Gert en Eelco. Daarbij 
werd voor de mensen die niet bij de eerste 
bijeenkomst waren opnieuw benadrukt dat dit een 
project is vanuit de buurt, niet vanuit de gemeente, 
maar dat het wel ondersteund wordt door de 
gemeente en dat er daarom ook een hoop 
ambtenaren aanwezig zijn.  

 
 
 
 
 
 
 
Terugblik op de eerste bijeenkomst 
Uiteraard werd teruggekeken op de eerste bijeenkomst, hoe leuk 
dat was geweest, dat er toen zóveel belangstelling was dat we 
niet iedereen konden laten meedoen en wat een mooie 
resultaten daaruit waren gekomen. Zie ook het verslag van de 
eerste bijeenkomst. 
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Doel en verwachting 
Om iedereen met de juiste verwachtingen aan de slag te laten gaan, werd benadrukt dat dit project 
gaat over een toekomstvisie voor de buurt. Die visie wordt een leidraad voor toekomstige 
ontwikkelingen in onze buurt. Het is een visie over beleving, gevoelens en sfeer. Niet waar wel of 
niet een paaltje op de dijk komt. De toekomstvisie wordt later, op basis van de uitkomsten van de 
eerste bijeenkomst samengesteld. Vanavond gaan we aan de hand van de thema's kijken welke 
concrete acties we kunnen nemen om de kans op succes van die toekomstvisie te vergroten. 
 
 

 
  
 
Hoe kijkt de gemeente Zaanstad naar dit project 
Vanuit de gemeente is Monica Sommer, samen met Pia van Kleef, betrokken. Monica vertelt hoe 
de gemeente aankijkt tegen dit project. Vanuit de gemeente wordt veel gedaan in de buurt. Het is 
de bedoeling dat de buurtvisie gaat helpen om alles wat we doen te richten op dat toekomstbeeld 
of in ieder geval niet tegen te werken. Maar de toekomstvisie raakt ook aan onderwerpen waar we 
vanuit de gemeente nu geen plannen voor hebben om iets mee te doen in de buurt, daarom is het 
(ook) voor de gemeente een spannend proces. Als er concrete acties uitkomen waar de gemeente 
voor nodig is, gaan we die binnen de gemeente onder de aandacht brengen. Het is dan heel 
krachtig om een buurtvisie te hebben, om samen al nagedacht te hebben over wat de buurt 
belangrijk vindt. 
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Presentatie van de thema's 
Om de dromen over wat voor buurt we willen zijn waar te 
maken, of in ieder geval de kans op succes te vergroten, 
moet er het een en ander gebeuren. Op basis van de 
(rode draad in al de) dromen, aandachtspunten en kansen 
van de eerste bijeenkomst zijn er tien thema’s 
geformuleerd. Tien thema’s die met uitwerking zouden 
moeten bijdragen aan het realiseren van de droom.  
 
De tien thema's werden gepresenteerd door een 
buurtgenoot die later ook bij de tafel aanwezig was om het gesprek te leiden of te ondersteunen. 
Na de tien presentaties konden de mensen gaan buurten bij de verschillende thematafels om te 
kijken bij welk thema zij zich wilden aansluiten om over te praten en na te denken.  
 
 

 
 
De thema's 
We hadden oorspronkelijk 10 thema's. Maar door ziekte 
moesten we 1 thema laten vallen. De thema's waar 
mensen zich die avond bij konden aansluiten waren: 
 
Thema  1 - Bedrijvigheid 
Thema  2 - Buurtplek 
Thema  3 - Communicatie en samenwerking 
Thema  4 - Groen en ontmoeten in de buurt 
Thema  5 - Historie en kunst 
Thema  6 - Ontmoeten en zorgen voor elkaar 
Thema  7 - Panden en wonen 
Thema  8 - Veilige, schone en eerlijke buurt (vervallen) 
Thema  9 - Verkeer 
Thema 10 - Zaan bij de buurt 
 
Alle thema's krijgen ook een aparte pagina op de 
website.  
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OPROEP VOOR AANMELDEN VOOR THEMA'S 
 

Graag vóór 7 januari! 
 
Omdat mensen op de avond zelf maar aan één thema konden bestond ook de mogelijkheid om 
je in te schrijven voor andere thema's waar je ook aan zou willen meedoen. 
 
Die mogelijkheid is er nog steeds uiteraard. Dus zit er een thema (of deel van een thema) bij 
waar je aan mee zou willen denken en/of doen, meld dat dan bij ons op 
russische.buurt.project@gmail.com of per telefoon op 06-51189229 (Gert) of 06-34111079 
(Eelco). 
 
Na de kerstvakantie gaan we vervolgafspraken plannen dus het is handig als je je voor 7 januari 
aanmeldt. 

 
 
 

 
Aan de slag met de thema's! 
De mensen kozen vervolgens hun thema om mee aan de 
slag te gaan. Sommige thema's waren zoals verwacht heel 
populair, anderen onverwacht populair, en bij sommige 
thema's was minder belangstelling.  
 
Dat laatste was al verwacht en dat is op zich ook logisch en 
heeft geen gevolgen voor de toekomstvisie. Het heeft hooguit 
tot gevolg dat er op deze avond geen stappen voor eerste 
acties werden afgesproken. Maar dat kan later altijd nog als 
we dat als buurt belangrijk vinden. 
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Thema  1 - Bedrijvigheid  
 
Kleine winkeltjes, onderneminkjes, ateliers, ambachten, plekken waar 
je gezellig wat lekkers kunt eten of drinken: in bijna alle dromen 
genoemd. Het is positieve levendigheid en bindt de buurt. Je ontmoet 
er elkaar, kijk bijvoorbeeld naar Pazzo. Droom mee over hoe leuk het 
zou kunnen zijn in onze wijk, wat er mogelijk is en wat we er wel (en 

niet) aan kunnen doen. 
 
De Droom 
De droom is om meer kleine winkels en bedrijven te hebben én de bedrijven die er al zijn meer 
zichtbaar te maken. Vooral het KPN gebouw als een locatie wordt gezien waar iets aan MOET 
gebeuren en waar ook de KANSEN liggen. 
 
Ideeën daarvoor zijn: 

- zijkant KPN gebouw, kleine geveltjes met Turkse bakker, Verskade 
- Bij Speelplek goede koffiezaak of Pipowagen 
- Rozengracht na 12:00 geen auto's meer, bevorderd horeca 
- Zichtbaarheid bestaande winkeliers 

 
Wat moet er gebeuren 

- openen, tonen van huidige 
bedrijvigheid 

- Benaderen eigenaren van 
panden die leeg staan, bv Fris 
makelaars 

- Eigenaar Rozenhof benaderen 
voor Horeca 

- Karel Foodtruck bellen of zij iets 
zien in de Rozengracht als 
locatie voor foodtruck(s) 

 
Eerste stap 

- de beauty shop en de Turkse 
toetjeswinkel benaderen, 
kennismaken, in gesprek gaan 
over het veranderen van de 
openheid van hun bedrijf. 
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Thema  2 - Buurtplek 
 
Een grote wens is om meer contact te hebben met buurtgenoten. 
Diversiteit wordt ervaren als een groot goed van onze wijk. Ook 
kinderen, ouderen en jongeren willen elkaar ontmoeten. Er is behoefte 
aan een ontmoetings- en buurtplek. Mensen missen een 
laagdrempelige plek waar je altijd welkom bent, een praatje kan 
maken, een gewillig oor vindt. Maar ook activiteiten georganiseerd 
kunnen worden. Gecombineerd met een tuin het liefst. Wie denkt er 
mee? 
 

De Droom 
De droom is dat we een ontmoetingsplek 
hebben, een oude Russische treinwagon op 
het Scharovplein. We kunnen het gebruiken 
als koffiehuis, om te klaverjassen, een bingo 
te doen etc. Het kan ook gebruikt worden 
door het Sociaal Wijkteam voor verbindende 
activiteiten. Doordat men elkaar kent is men 
eerder bereid elkaar te ondersteunen en op 
te zoeken.  
 
Wat moet er gebeuren 

- We gaan een design canvas invullen 
om plan concreter te maken (Esther L 
en Winnie) 

- kosten 
- fondsen 
- vergunningen 
- Betrekken:  

- Teuni de Bruin, ZNSTD, voor 
vergunningsvragen 

- Zuivere koffie 
 

Eerste stap(pen) 
- 1e stap, google naar treinwagon en 

mensen enthousiasmeren 
- We gaan een design canvas invullen om plan concreter te maken 
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Thema  3 - Communicatie en samenwerking 
 
Willen we de kans op het slagen van onze dromen zo groot 
mogelijk maken dan moet de communicatie tussen bewoners 
onderling, en tussen de gemeente, ondernemers en bewoners 
goed zijn. Dat vergt zowel wat van de bewoners als de 
gemeente en ondernemers. Hoe zien wij die communicatie 
graag verlopen? Bij nieuwe projecten, bij lopende projecten, bij 
dit traject? Hoe kan de gemeente ons als bewoners het beste 
benaderen? Hebben we daar als bewoners een soort 
organisatie voor nodig of niet? Een platform? En hoe kunnen we elkaar als bewoners onderling op 
de hoogte houden? Daar gaan we over nadenken. Wie doet mee? 
 
Droom: 

- Een Russische Buurt Communicatiekanaal; geïnformeerd worden over wat er speelt in de 
wijk, ook niet-digitaal (wijknieuws als het kan en mag, wie doet wat waarom in de buurt, 
korte termijn, lange termijn, Voortgang RB projecten vanuit de buurt, Esther Laans 
nieuwsbrief als goed voorbeeld) 

- Daadkracht, serieus genomen worden door gemeente en elkaar 
- Feedback over meldingen 
- Eenvoudige taal, zoals in DIT project 
- Prettige communicatie onderling op straat, Sociale 'controle', elkaar aanspreken 

 
Wat moet er gebeuren 

- Informatiebijeenkomsten, periodiek, met een onderwerp, zoals 
- Handhaving  
- Gemeentelijke organisatiestructuur, hoe werkt de gemeente 

- Plan voor RB medium, comm. kanaal (RB informatie verzamelen - Gemeente & 
Bewoners/buurt, Nextdoor, Oproep Webbouwer) 

- Onderzoeken hoe er betere terugkoppeling bij meldingen 
- Onderzoeken of er een laagdrempelig "spreekuur" vanuit gemeente kan komen 
- Goed communiceren over de communicatiekanalen! 
- Plan over hoe een buurt orgaan/platform eruit moet komen te zien 
- leuk! Aan onze tafel zaten een scheepsbouwer, vertaler Frans, dermatoloog, It-er, 

producent. Kijken wat we hier verder mee kunnen: Inventariseer buurt vakkennis & kunde & 
vaardigheden 

 
Eerste stap 

- VERVOLGAFSPRAAK PLANNEN! 
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Thema  4 - Groen en ontmoeten in de buurt 
 
Een heel veel gehoorde droom, meer GROEN! We 
missen bomen, struiken, groen om ons heen. En niet 
alleen voor het zicht, we willen ook kleine groene 
ontmoetingsplekken, speelplekken en honden 
uitrenplekken, verspreid door de buurt.  
 

Hoe ziet dat er uit over 5 
jaar, waar kunnen we 
elkaar ontmoeten, waar 
zitten we lekker in het 
groen en hoe ziet een willekeurige groene straat er uit, waar zijn kleine 
parkjes, willen we misschien toch parkeerplaatsen (tijdelijk) opofferen 
voor meer groen en ruimte voor de mens? Denk en droom mee over een 
groene buurt! 
 
 
 
 

Droom 
- Plekken vergroenen dmv 

- Bloembakken 
- geveltuinen 
- bloemen op de brug 

- Ontmoetingsplekken in het groen 
met interessante zitjes, uitdaging 
kunstenaars 

- verscheidenheid van bomen (groot) 
- bakken met klimmende planten over 

de weg 
- minder parkeren / alleen bewoners 
- meer ruimte voor kinderen 
- plekken dichtbij huizen 
- Mooie speelplaats 

 
Wat moet er gebeuren 

- opofferen parkeerplaatsen? 
- een visie ontwikkelen en bespreken 

met Soeters 
- rijsnelheid beperken dmv bloembakken 
- goede verlichting en in het openbaar om overlast door hangjongeren te voorkomen 

 
Eerste stap 

- De groep wil graag nog een keer bijeenkomen om ideeën te formuleren voordat wij het 
willen voorleggen aan Soeters. 
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Thema  5 - Historie en kunst 
 
Onze wijk was vroeger een zeehaven, scheepswerven lagen langs de Hogendijk, zeelui 
schuimden door de Lage Horn. We zeilden naar Spitsbergen om walvissen te vangen. En we 
heten niets voor niets de Russische Buurt. We hebben het Czaar Peter-huisje in de buurt! Thema's 
genoeg waarmee we onze wijk een eigen gezicht kunnen geven. Op allerlei plekken zouden we 
daar iets mee kunnen doen: we hebben de datsja's al, misschien in straatmeubilair of gevels? Er 
wordt zelfs gedacht aan een historische scheepswerf. Wie heeft hier mooie ideeën over en wil mee 
onderzoeken wat er mogelijk is? 

 
Droom 
Je loopt in de wijk en ziet allerlei zaken die te maken 
hebben met Rusland, de houtbouw, scheepsbouw, 
walvisvaart. Bij de beelden en andere uitingen staan 
bordjes met uitleg of een QR-code. Ook wordt er gebruik 
gemaakt van pictogrammen om zaken te visualiseren. 
Voor de kinderen op school is een speciaal lespakket 
ontwikkeld, zo wordt de buurt ook meer van hen. Er 
vinden ook allerlei activiteiten plaats, met de een 
Russisch thema. Op een fijne verblijfsplek staat een 

Russische maaltijd op het menu, soms is er een wodkaproeverijtje. De app van Piet Klein is af, 
hiermee kun je wandelen en met je smartphone kijken hoe het er hier vroeger uitzag. Op de plek 
waar JOWA was gelegen is u een scheepswerf, het is een historische plek. Er is mooi groen met 
als thema Rusland en de historische buurt en eenmaal per jaar geeft een gelegenheidsorkest met 
mensen uit de Russische buurt daar een openluchtconcert. 
 
Wat moet er gebeuren 

1. Contact zoeken om te inventariseren van wat er is en daarbij aanhaken: 
a. Historisch Zaandam (FB) 
b. Commissie Kunst en Cultuur 
c. Archief -> tekeningen 
d. Kadaster 
e. Zaans museum 
f. Fluxus 

2. Borden met uitleg bijv bij standbeelden 
3. Activiteitencommissie 

a. aanhaken bij wat er uit andere groepen komt, bijvoorbeeld rondleidingen, projecten 
zoals in het Ruslandjaar (de lijstjes die overal hingen enz.). 

b. ook aanhaken bij speeltuinvereniging 
4. Kinderen erbij betrekken 
5. Museum -> Gemeente, meedenkende buurtbewoners 

 
Eerste stap:  

- een meeting organiseren met mensen die in dit groepje willen meedoen 
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Thema  6 - Ontmoeten en zorgen voor elkaar 
 
Behalve een ontmoetings- of buurtplek willen we ook op straat en thuis 
elkaar meer ontmoeten. Eenzaamheid onder ouderen is een groot 
probleem, maar ook zieke buurtgenoten kunnen wel een extra steuntje 
gebruiken. Elkaar kennen en ontmoeten kan daarbij helpen. Elkaar kennen 
helpt ook bij het wederzijds begrip. Hoe mooi zou het zijn dat we allemaal 
weten wie er naast ons woont. Droom en denk mee over die wijk, waarin 
eenzaamheid niet meer voorkomt en we elkaar groeten en ontmoeten. Hoe 
komen we daar? Wie doet mee? 
 
 
GEEN DROOM? 
Voor het thema Buurtplek was maar één geïnteresseerde, daarom zijn de thema's Buurtplek en 
"Ontmoeten en zorgen voor elkaar" samengevoegd. 
 
Hoewel een buurtplek uiteraard kan bijdragen aan het zorgen voor elkaar zullen niet alle 
buurtbewoners daar zo snel naartoe gaan of kunnen gaan. Dus daar liggen nog wel kansen om 
mensen te helpen. Het Sociaal Wijkteam kan hierin een rol betekenen, maar heeft ook maar 
beperkte middelen en mensen. 
 
Aanmelden kan! 
Heeft dit jouw interesse, meld je dan bij ons aan, wie weet ontstaat zo toch een groepje mensen 
die zich op ontmoeten en zorgen voor elkaar wil gaan richten, mét of zonder buurtplek.  
 
Dit thema leent zich bij uitstek voor samenwerking met het Sociaal Wijkteam. Als mensen hier dus 
voor willen inzetten kan dat mooi in samenwerking met Nico Dobber. 
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Thema  7 - Panden en wonen 
 
Heb je wel eens oude foto's gezien van onze wijk, 
bijvoorbeeld van de Czarinastraat. Dat ziet er 
prachtig uit, een pareltje. En wij wonen in die 
prachtige buurt, maar een deel van de panden zijn 
slecht onderhouden, hebben funderingsproblemen of 
wisselen erg vaak van bewoners. Die panden halen 
de buurt behoorlijk naar beneden. Sommige 
eigenaren kunnen hun huis niet onderhouden of van 
nieuwe fundering voorzien, anderen willen het niet. 
Ook het vuil is een probleem en het tijdelijk verhuren 
via AirBnb kan ook problemen veroorzaken. 
 
De gemeente is al hard bezig met handhaving in de 
wijk. Hoe kunnen we er met bewoners, gemeente en 
ondernemers samen voor zorgen dat we sneller 
onze droom van een mooie, schone, opgeknapte 
wijk bereiken? 
 
Droom 

- Panden worden gebruikt waarvoor ze zijn oorspronkelijk zijn bedoeld. 
- goed onderhouden en verzorgde huizen 

 
Ideeën 

- lage langdurige rente lening voor fundering 
- aanpakken van slecht onderhoud 
- begrenzen van AirBnB 
- beëindigen van splitsen van woning want bewoners wisselen te snel 
- geen huisjesmelkers 
- meldpunt + terugkoppeling 
- veiligheid garanderen bij melding (ondermijning) 
- korte lijn met gemeente 
- duidelijkheid welke BOA bevoegd is 
- handhaven + controle horeca 

 
Wat moet er (snel) gebeuren: 

- vervolgafspraak voor formuleren van behoefte aan één laagdrempelig meldpunt voor 
bewoners over 

- huisjesmelkers 
- woningsplitsing 
- AirBnB 
- incl terugkoppeling van gemeente 

- Hulp bij funderingsherstel, bv collectieve aanpak en informatie 
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Thema  8 - Veilige, schone en eerlijke buurt 
 
Door aan onze voorgaande dromen te werken krijgen we een steeds 
fijnere buurt die daardoor steeds veiliger, schoner en eerlijker zal worden. 
Maar wat kunnen we concreet doen om onze buurt veiliger schoner en 
eerlijker te maken? De gemeente is al druk bezig met handhaven, maar 
met de hulp van bewoners zal dat nog beter gaan. Wat kunnen we doen 
om samen het zwerfafval, de dumpingen, kleine en grotere criminaliteit te 
bestrijden? Zodat we een buurt krijgen waar iedereen ook 's avonds met 
een gerust hart over straat durft te lopen en zich prettig voelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GEEN DROOM? 
 
We hadden helaas enkele ziekmeldingen bij de organisatie waardoor we niet genoeg 
gespreksleiders en ondersteuning hadden voor alle tafels. We hebben er daarom één moeten 
laten vervallen en dat is deze geworden. Er was wel een intekenlijst, maar daar is op de avond 
maar één inschrijving voor gekomen. 
 
Aanmelden kan! 
Heeft dit jouw interesse, meld je dan bij ons aan, wie weet ontstaat zo toch een groepje mensen 
die zich op een "Veilige, schone en eerlijke buurt" willen richten. Hoewel een deel van dit ondewerp 
(handhaving) ook al bij twee andere thema's naar voren is gekomen, namelijk bij "Communicatie & 
Samenwerking" en "Panden & Wonen".  
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Thema  9 - Verkeer 
 
We zijn behalve een woonbuurt ook doorgangsroute naar het centrum. Winkels 
worden bevoorraad door grote vrachtwagens, pizzakoeriers scheuren door de 
straten, en niet alle bestuurders van personenauto rijden even netjes. We zijn 
ook een buurt waar veel gebouwd en gerestaureerd wordt. Grote vrachtwagens 
manoeuvreren zich een weg naar de bouwplaats. Daartussen moeten onze 
kinderen spelen, de ouderen oversteken en willen wij ook nog fijn wonen. Een 
veel terugkerend item bij de dromen was dan ook autoluw of een oase van 
rust. 
Ook willen we meer plek voor groen, ontmoetingsplekken, en ruimte om te spelen. Terwijl er bij 
de laatste herinrichting (naar wens van de bewoners) meer parkeerplaatsen zijn gecreëerd, Maar 
nu is dus toch een grote wens voor meer groen en ruimte voor spelende kinderen. En zelf willen 
we uiteraard zo strak mogelijk voor de deur kunnen parkeren.  
Hoe ziet het wensbeeld er uit dat al deze tegenstrijdige 
wensen kan verenigen? 
 
Droom 

● Minder auto's/ minder verkeer 
● Rekenschap met elkaar, respect voor waar je 

bent 
● Respect voor de kinderen die naar school gaan 
● Geen onnodig verkeer 

 
Wat moet er gebeuren 

● Uitzoeken wat er gedaan kan worden aan te 
hard rijdende vrachtauto’s. (aanspreken en 
bebording 30 km?) 

● Aanpakken asociaal rijdende scooters en ander 
verkeer in de buurt. (gedrag en 
verkeersremmende maatregelen in fase 3 
herinrichting?) 

● Inventarisatie van verkeersonveilige plekken in 
de buurt.  

● UItwerken hoe de communicatie met de 
gemeente verbeterd kan worden.  

● Onderzoeken / uitwerken hoe onnodig verkeer 
uit de buurt blijft (pollers altijd omhoog?). 

 
Eerste stap(pen) 

● Inventarisatie van bedrijven met vrachtauto’s die standaard door de buurt komen en aanpak 
bedenken om hen aan te spreken. Monica, Marcelle en Esther maken een afspraak. 

● Geïnteresseerden hebben zich ingeschreven om mee te denken met fase 3 van de 
herinrichting.  

● Verkeersonveilige plek: Peter onderzoekt de hoek Czaar Peterstraat en Czarinastraat 
(uitgang speeltuin en fietsers) 
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Thema 10 - Zaan bij de buurt 
 
Water heeft een hoge aantrekkingskracht, het heeft iets 
dynamisch. En onze wijk ligt aan het water, maar daar 
genieten we maar nauwelijks van. De mensen die er 
aan wonen uiteraard wel, maar verder doen we er niet 
veel mee. Zonde! Hoe kunnen we de Zaan meer bij de 
buurt  betrekken. Een plek waar je kunt flaneren? Is een 
terras een mogelijkheid, of misschien een stadsstrand? 
Komen er misschien plekken vrij bij de Zaan waar we 
dat kunnen realiseren? Wat betekent dat voor dit 
thema? En de jachthaven heeft plannen, kunnen we 
samenwerken? Kunnen we iets met de kade bij 
Sarabande? En vergeet de Soeteboomsloot niet, ook 
water waar we wat mee kunnen doen! 
 
 
 
 
 

Droom 
● Zwemmen in de Zaan 
● De voorzaan toegankelijker maken (kop van de Voorzaan) 
● Hoge Horn toegankelijker 

 
Wat moet er gebeuren 

- Zwemmen in de Zaan 
- toegankelijker (trappetjes)  

- ladder vanaf de brug 
- Rondjes zwemmen zonder boete 
- Nieuwjaarsduik bij Dukra ←! 
- @willem k: toegankelijker maken Zaan 
- De pier bij het Zaantheater gebruiken 

- De voorzaan toegankelijker maken (kop van de Voorzaan) 
- Geef de sloot een naam (de Wolga, Dnjepr, Ob) 
- Steiger, trappetje, terras 
- Mensen uitnodigen om te praten wat ze met die anonieme sloot willen 

- Hoge Horn toegankelijker 
- Zitgelegenheid overdag 

- op slot 's nachts, buurt verantwoordelijke maken 
- Uitzoeken bankjes die op slot kunnen 

 
Eerste stap 

- Met mensen bij elkaar komen om de nieuwjaarsduik te organiseren. 
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Hoe nu verder? 
In sommige werkgroepen hebben mensen al afspraken gemaakt voor een vervolg, zo gaan we een 
nieuwjaarsduik krijgen en gaan mensen al nadenken over een ontwerp canvas voor het treinstel. 
Sommige onderwerpen kunnen ook prima door de buurt zelf opgepakt worden. Andere 
onderwerpen hebben wellicht wat meer ondersteuning nodig van de Gemeente. We gaan na de 
kerstvakantie de thema's, acties en geïnteresseerden inventariseren en kijken hoe we 
vervolgacties kunnen inzetten, als dat al niet gebeurd is. 

Behalve dat we verder gaan met de opbrengst van vanavond, met de afspraken voor stappen 
vooruit, gaan we gaan we ook specifiek verder met het visiedocument voor de Russische Buurt. 
Dat zal bestaan uit 3 onderdelen:  

1. een droombeeld/ambitie: wat voor buurt willen we zijn?  

2. Hoe de visie gebruikt gaat worden, wat de status is en 

3. wat dit betekent voor samenwerking tussen gemeente en de buurt.  

Hiervoor organiseren we nog een bijeenkomst, dat zal waarschijnlijk in februari zijn. 

 

Afsluiting 

Als afsluiting werd Iedereen uitgenodigd voor het buurtfeest, 27 december in de Corlenis Vettuin 
en om een kerstgroet achter te laten in de wensboom in de hal. 

Gert en Eelco bedanken vervolgens iedereen, buren, ambtenaren en andere aanwezigen voor hun 
inzet en steun. We hopen jullie te zien bij de: 

 BUURTBORREL OP 27 DEC (17:00 - 19:00)  

EN  

DE NIEUWJAARSDUIK 1 JANUARI IN DE HAVEN VAN DUKRA! 
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