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Welkom bij de eerste Russische Buurtkrant 

Welkom bij de eerste editie van de "Russische Buurtkrant", een buurtkrant, ouderwets op papier 
voor en door de buurt. Het idee voor deze krant is ontstaan aan de tafel "Communicatie en 
Samenwerking" tijdens de tweede buurtbijeenkomst vorig jaar. Alle informatie gaat tegenwoordig 
via internet, dat is vaak handig, maar er bleek ook behoefte te zijn aan een papieren krant. Soms is 
het gewoon heel fijn en handig om informatie op papier te krijgen. Het wordt een krant door en 
voor de buurt, met ook (buurt)informatie van de gemeente. De krant gaat twee maal per jaar 
verschijnen. Heb je ideeën of kopij voor de krant, we horen het graag. 
 

Een Buurtvisie 

We schrijven 2017. Door de buurt lopend of fietsend         
bekruipt steeds vaker het gevoel “Wat is het toch een          
leuk stukje Zaanstad en wat gebeurt er veel. Maar wat          
willen we eigenlijk met deze buurt?”. Samen met        
buurtgenoot Eelco hebben we deze vraag voorgelegd       
aan de toenmalige wijkwethouder Jeroen Olthof. En       
onze twijfel werd bevestigd, er was helemaal geen        
echte visie voor de Russische Buurt. Iedereen had het         
over kansen, de potentie van de wijk maar een         
samenhangende visie ontbrak. We maken een heel       
lang verhaal een stuk korter door een sprongetje in de          
tijd te maken. Begin 2018 kwam de gemeente naar         
ons met de vraag of de buurt niet zelf zo’n visie zou            
willen maken. Samen met de gemeente en andere        
betrokkenen maar toch onder directe verantwoorde-      
lijkheid en regie van de buurt.  
Dat is uiteindelijk nog een heel proces geworden want         
het moest natuurlijk wel heel zorgvuldig. Gelukkig       
stonden we hierin niet alleen. Steeds meer buurtbe-        
woners sloten zich aan. Sandra, Patries, Kitty, Bas,        
Esther, Karin, Gertjan om zomaar een paar namen te         

noemen. Ook vanuit de gemeente werd er hard ge-         
werkt door onder andere Jan, Pia, Monica, Erik en         
vele anderen. Uiteindelijk haakten ook extern proces-       
begeleider Mascha, fotografen, tekenaars en onder-      
nemers uit de buurt aan.  
Het wordt helemaal een volle bak als we twee buurt-          
bijeenkomsten organiseren waar we samen dromen en       
nadenken over de buurt. Meer dan 100 belang-        
stellenden komen in een opvallend goede sfeer bij        
elkaar. Er wordt hard gewerkt. 
Uiteindelijk resulteert dat in een 10-punten buurtvisie       
die, passend op één A4, recht doet aan alle suggesties,          
ideeën en dromen die het afgelopen jaar zijn        
opgehaald. Een en ander wordt gepubliceerd op de        
website van de buurt, we houden nog een        
inloopmiddag om te kijken of iedereen zich in de visie          
kan vinden en tot slot wordt nu aan de gemeente          
gevraagd om zich aan die Russische Buurtvisie te        
verbinden. 
Nu moet het echte werk beginnen. Met een visie         
alleen hebben we natuurlijk niets. Ja, we weten welke         
kant we op willen maar dat zullen we toch echt samen           
moeten doen. Samen in de buurt want, het is al heel           
vaak gezegd, het kan niet alleen gedragen worden        
door een paar mensen. Als iedereen een beetje doet,         
zijn we samen heel sterk. En dus ook samen met de           
gemeente. Ook daar zal men zich      
realiseren dat onze buurtvisie meer     
is dan een “papieren”-visie. Het     
betekent echt wat! Aan de slag dus.  
 
                                Gert Schouten 
 
Lees, bekijk en beluister de buurtvisie op: 
http://www..russischebuurt.nl/buurtvisie 
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Inloop Russisch (B)uurtje 

Eén van de wensen    
van de buurt is een     
laagdrempelige plek  
om elkaar te kunnen    
ontmoeten. 
Bovendien hadden  
wij, Gert en Eelco,    
ook behoefte aan een    
vast moment in de    
week waar we aan    
onze buurt werken.   

Die twee dingen combineren we nu elke       
woensdagochtend van 9 tot 11 bij Pazzo, de pizzeria         
van Bennie, die zijn plekje belangeloos ter       
beschikking stelt aan ons. Wil je dus kennismaken,        
even bijpraten, heb je ideeën of plannen? Kom langs         
op de Czarinastraat 9, we zitten er bijna elke         
woensdag. Bijna, want wij doen dit in onze vrije tijd          
en ook wij hebben soms iets anders te doen. 
 

Buitenspeeldag 12 juni 

Samen spelen op   
straat: vroeger heel   
gewoon, nu – zeker    
in het centrum van    
Zaandam – lastig.   
Maar niet op   

woensdag 12 juni. Want dan is er weer de nationale          
buitenspeeldag! 
 
Dit jaar willen wij je vragen om zelf een kleine          
activiteit te organiseren. Gewoon in je eigen straat!        
Wat kun je zoal doen: Stoepkrijten, tikkertje,       
waterflesvoetbal, een poppenkast, stoepranden, ver-     
stoppertje, bowlen, hockey of iets anders leuks. Je kan         
het zo groot of klein maken als je wilt! Doe je mee?            
Dan helpen wij je met de organisatie. Of misschien         
heb je wat spulletjes nodig? Je kan je aanmelden tot          
en met 9 juni, dan zetten we jouw spel of activiteit op            
de kaart. Zo geven we de kinderen in de buurt samen           
een leuke buitenspeeldag! 
 
Informatie en aanmelden via 06 5282 4734 of mail         
ons: buitenspeeldagZNSTD @gmail.com. Bedankt en     
leuk dat je meedoet! 
 
Giovanni, Jaap en Yuriandy 
PS : Hulp voor je activiteit kun je ook vragen via           
Nextdoor. 
 

Oprichting DOEma  

Nu de buurtvisie vaststaat moeten we als buurt verder         
om de verschillende thema’s verder uit te werken en         
concreet te maken. Om verder te werken aan de buurt          
en de buurtvisie is de DOEma opgericht. Tot nu toe          
trokken Gert en Eelco de kar, maar dat is niet langer           
wenselijk en werkbaar. Het is beter én leuker als we          
dat met meer buurtbewoners doen. De naam DOEma        
is een knipoog naar de Russische Tweede Kamer.        
Onze DOEma heeft wel een andere insteek. Wij gaan         
de buurt niet 'regeren', wij zijn niet de baas. We willen           
werken aan de doelen die het project van oorsprong         
ook had: het leuker maken van het wonen en leven in           
de buurt en het verbeteren van de samenwerking met         
de gemeente. Op dit moment zitten in de DOEma:         
Eelco, Esther, Gert, Gertjan, Judith, Kitty en Patries        
plus als contactpersoon vanuit de gemeente Pia.  

Heb je een vraag: Stellen! Heb je een opmerking: 
Maken! russische.buurt.project@gmail.com 

Buurtfeest 21 juni 

We hebben met elkaar een lang traject doorlopen om         
te komen tot een Russische Buurtvisie. De buurt heeft         
die visie vastgesteld. Wat nog ontbrak was een        
bekrachtiging door het gemeentebestuur. De visie zegt       
immers van alles over de buurt én over de samen-          
werking met de gemeente. 
 
De buurtvisie is nu aan het college van burgemeester         
en wethouders gestuurd. In afwachting op het besluit        
hierover, is het na een     
mooi gezamenlijk  
proces tijd voor een    
kleine feestje. Hope-   
lijk kunnen we dan    
ook meer bekendma-   
ken over het besluit.  
 
Het feestje is vrijdag    
21 juni, om 17:00 op het Sacharovplein, midden in de          
buurt. We nodigen iedereen van harte uit om samen         
met Wijkwethouder Songül Mutluer, de wijkmanager,      
andere betrokken ambtenaren en natuurlijk vele buurt-       
genoten het glas te heffen op dit betekenisvolle        
proces. Er zijn hapjes, er is muziek, fris, koffie, thee          
en andere lekkernijen. Omdat het Sacharovplein een       
alcoholvrije (openbare) ruimte is wordt er geen       
alcoholhoudende drank geschonken. Heb je nog een       
leuk idee om de feestvreugde te vergroten, laat het ons          
weten. 
russische.buurt.project@gmail.com. 
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Koffie inloop Sociaal Wijkteam 

Ook het Sociaal Wijkteam    
heeft een 'inloop'. Voor een     
gratis kop koffie of thee bent      
u aan het juiste adres bij de       
buurtinloop Russische Buurt   
van het Sociaal Wijkteam Russische Buurt. 
 
Locatie: Zaantheater, elke maandag, van 9:30-12:00.      
Buurtinloop ingang bevindt zich naast de hoofdingang       
richting Zaan (is wat laagdrempeliger dan de hoofd-        
ingang). 
 

- ontmoeting - gezelligheid - informatie - 
 
De buurtinloop heeft een centrale koffietafel en maakt        
ook gebruik van het terras aan de Zaan. Tijdens deze          
ochtenden schuiven de wijkmanager, jongerenwerker     
en wijkagenten regelmatig aan om u te ontmoeten.        
Ook zal de organisatie Zaankanters voor Elkaar       
aanwezig zijn. 
 

Werkgroepen 

Tijdens de tweede buurtbijeenkomst hebben veel      
buurtgenoten zich opgegeven voor een werkgroep.      
Diverse werkgroepen hebben een start gemaakt, maar       
nog niet allemaal. Heb je je aangemeld, maar heb je          
nog niets van ons gehoord en wil je wel aan de slag?            
Neem dan contact met ons op, dan gaan we gezamen-          
lijk aan de slag!  
Info: russische.buurt.project@gmail.com. 
 

Werkgroep Kunst en Historie 

Deze werkgroep is wel al bij elkaar gekomen Er is een           
hoop leuks te doen, maar er zijn helaas nog weinig          
aanmeldingen. Doe mee en help mee om de historie         
en kunstzaken in onze buurt beter zichtbaar te maken. 

 
Voor informatie,  
neem contact op   
met: 
Kitty Awondatu, 
06 4827 85 73. 
 
 
 
 
 

Werkgroep 

Verkeer 

Door de centrale ligging van     
onze wijk hebben we te maken      
met veel voetgangers, fietsers,    
brommers, auto's en vracht-    
verkeer. Bezoekers willen   
graag veilig wandelen richting    
winkels of Czaar Peterhuisje    
of tijdens hun lunchpauze.    
Ouders willen hun kinderen    
naar school brengen, maar de bedrijven in het centrum         
én de markt moeten ook bevoorraad worden. Er zijn         
veel verschillende belangen en de Verkeersgroep      
Russische Buurt wil kijken hoe we, in samenspraak        
met de gemeente, voor al deze partijen de buurt         
aantrekkelijk kunnen houden. Wél fietsen in de Czaar        
Peterstraat, maar niet te hard. Wél bevoorraden en vuil         
ophalen, maar rekening houden met andere      
weggebruikers. Wél aan de weg werken, maar zorgen        
voor goede afspraken betreffende omleidingen.     
Hiervoor zijn we in gesprek met de wijkmanager en         
met ambtenaren die deze zaken regelen en ook met de          
architect die de nieuwe plannen aan levert. Ook met         
HVC en de bouwbedrijven proberen we goede       
afspraken te maken. Wil je meedoen? Alle (creatieve)        
ideeën en (ludieke) oplossingen zijn van harte welkom        
ten behoeve van verbetering van de      
verkeersveiligheid. 
Info: russische.buurt.project@gmail.com. 
 

Werkgroep Groen & 

Ontmoetingsplekken 

De werkgroep Groen en Ontmoetings-     
plekken is bij elkaar gekomen om met       
elkaar kennis te maken. Het was een       
gezellige bijeenkomst en er werden     
veel voorbeelden gegeven van groene     
maatregelen die gemakkelijk genomen    
kunnen worden. Er is een afspraak      
gemaakt om met de gemeente te wan-       
delen en te kijken waar zaken uit de        
buurtvisie gerealiseerd kunnen wor-    
den. Het blijkt ook dat veel mensen       
niet weten dat je groen van de gemeente kunt         
adopteren en welke spelregels daarbij gelden. Zoek op        
'zaanstad' en 'groenadoptie' in Google, dan vind je de         
site van de gemeente waar de spelregels staan        
vermeld.  
Voor meer informatie over de werkgroep: 
 russische.buurt.project@gmail.com. 
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Handhavingsbijeenkomst 

Dinsdagavond 12 mei, organiseerden we, samen met       
de gemeente, een informatieavond over handhaving in       
de Russische Buurt. De nadruk lag op de handhaving         
rondom het gebruik van de panden. Ook handhaving        
op verkeer en parkeren en andere zaken kwamen aan         
bod. Een verslag van de avond op de website         
www.russischebuurt.nl onder het kopje 'verslagen'. 
 

Veelgestelde vragen Handhaving  
Vooraf, tijdens en na de informatiebijeenkomst over       
handhaving in de Russische Buurt zijn een hoop        
vragen gesteld. We hebben deze vragen zo goed        
mogelijk gebundeld en samen met de betreffende       
handhavers van antwoorden voorzien en op één       
pagina geplaatst. Als er aanleiding voor is zal deze         
pagina worden bijgewerkt. Je kan het vinden op de         
website www.russischebuurt.nl in het menu onder      
"Veelgestelde vragen". 
 
 

Nextdoor 

Nextdoor is een social media platform gericht op        
communicatie in een buurt. Meer dan 450 buren        
maken er inmiddels al gebruik van. Het wordt        
gebruikt voor allerlei berichten, van gevonden of       
verloren sleutels tot vragen om hulp of oproepen om         
samen iets te gaan doen. Nextdoor heeft een speciale         
functie voor (overheids)organisaties. Samen met de      
gemeente onderzoeken we de mogelijkheden. Kijk op       
www.nextdoor.nl voor meer informatie of om je aan        
te melden. 
 
 
 
 

RB op Instagram 

De Russische Buurt is actief op diverse social media         
platforms waaronder Instagram. Op dat account laten       
we leuke dingen zien van onze buurt.  
 
Tot nu toe posten Eelco en Myriam onder dit account.          
Vind je het leuk om zelf ook mooie foto's te tonen           
onder dit account, neem dan contact met ons op.         
Sowieso kan je zelf natuurlijk posten met       
#russischebuurt! 
 

 

 

Historisch Hoekje 

 
 
We wonen in een buurt met een rijke historie en veel           
verhalen. Op de foto zie je hoe de Czarinastraat er          
rond 1900 uit zag. De straat begon en eindigde toen          
nog in het niets. Heb je leuke oude foto's of lijkt het je             
leuk om dit hoekje in de volgende editie te vullen,          
neem dan contact met ons op.  
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Wandel virtueel onze buurt in 

1725 

 
In maart was in het Czaar Peterhuisje de presentatie         
van de app ‘Zaandam 1725’. Deze app voor Android         
en iPhone is ontwikkeld door Zaans Museum samen        
met gemeentelijk archeoloog Piet Kleij. 
 
Met de app kan je vanaf 4 punten kijken naar onze           
buurt zoals het was rond 1725 en vervolgens terug         
gaan naar het heden. Als je de app in de 3D-modus zet            
en je mobiel in een zogenaamde ‘Cardboard’ zet (een  
 

 
kartonnen ombouw voor je    
mobiel) dan zie je het ook nog in        
3D, alsof je zo de scheepswerf      
opstapt. 
 
Na de toespraken en officiële lancering hebben we        
direct de app geïnstalleerd en waren enorm       
enthousiast. Je waant je direct terug in de 18e eeuw, je           
kan het nog net niet ruiken! Mooie promotie voor         
onze buurt! 
 
Hieronder zie je een voorbeeld van hoe het er nu          
uitziet (links) en hoe het er ongeveer in 1725 uitzag. 

 

 
 

Samen zijn we de wijk, doe mee! 

Het doel van alle activiteiten, waaronder ook deze Russische Buurtkrant, is om het nog leuker te maken om in de                    
Russische Buurt te wonen en om de samenwerking met de gemeente te verbeteren. Heb je ideeën of wil je                   
meehelpen dan kan dat uiteraard, graag zelfs! Hoe meer mensen zich inzetten hoe leuker het wordt. Je leert er je                    
buurt en buren beter door kennen en alleen dat al maakt het wonen in de Russische Buurt nog fijner. Heb je geen                      
idee wat je zou willen of kunnen doen? Dat maakt niets uit, geef je op en we houden je op de hoogte als we wat                         
gaan doen waarvoor we hulp kunnen gebruiken. Mail ons op russische.buurt.project@gmail.com. 
 
Deze krant willen we twee maal per jaar uitbrengen. Wil je helpen met het vullen ervan? Bijvoorbeeld met een                   
Russische Buurt-kruiswoordpuzzel, of een recept, of buurtroddels of heb je zelf een idee? Laat het ons weten op                  
rb.krant@gmail.com. 
 

COLOFON 

KRANT 
Redactie:  
Email:  
Oplage:  
 
PROJECT 
Email: 
Website: 
Twitter: 
Instagram 

 
Armand Landwehr, Myriam Giraud, Eelco Aartsen,  
rb.krant@gmail.com 
1000 stuks, huis-aan-huis in de Russische Buurt* 
 
 
russische.buurt.project@gmail.com 
www.russischebuurt.nl  
@RussischeBuurt 
russischebuurt 

*) De krant wordt in eerste 
instantie huis-aan-huis 
verspreid in wat voor ons 
gevoelsmatig de Russische 
Buurt is. Grofweg is dat het 
gebied tussen de Zaan en de 
Rozengracht. Dus bijvoorbeeld 

niet de hoogbouw van Inverdan of de Gedempte Gracht en 
De Dam en ook niet het gebied over het kippenbruggetje 
waar straks 700 woningen worden gebouwd. Maar, woon jij 
nou niet in onze 'gevoelsmatige' Russische Buurt maar vind je 
wel dat je erbij hoort, laat van je horen. We breiden graag uit, 
helemaal als jij de bezorging daarvan op je wilt nemen ;-) 

 
Russische Buurtkrant - Voorjaar 2019 - nummer 1      pagina 5 

mailto:russische.buurt.project@gmail.com
mailto:rb.krant@gmail.com
mailto:rb.krant@gmail.com
mailto:russische.buurt.project@gmail.com
http://www.russischebuurt.nl/


 

GEMEENTE INFORMATIE 

 

Introductie wijkmanager Erik van Druenen 

 
Mijn naam is Erik van Druenen, vanaf 1984 gemeenteambtenaar in verschillende functies.            
Van gymleraar naar politieagent en sinds 2006 wijkmanager bij de gemeente Zaanstad. Sinds             
2017 ben ik verantwoordelijk voor de wijken Zaandam West, Oude Haven en het Centrum.              
De Russische Buurt vormt samen met de Havenbuurt, Zaaneiland, Hembrugterrein de wijk            
Oude Haven. 
 
Opgegroeid in Amsterdam en Westzaan, nu woonachtig in Zaandam. Vier kids in alle             
leeftijden. Veel gesport, basketbal, triatlon, marathons en daarom net voorzien van twee            
nieuwe knieën. 
De Russische Buurt is de buurt waar behoorlijk de focus op ligt. Er gebeurt veel op                
verschillende terreinen. Herinrichting, nieuwe bruggen, ondermijnende criminaliteit, extra        

handhaving, bouwinitiatieven etc. Zoveel dat bewoners zich afvroegen of er geen visie nodig was op de buurt. En                  
nee, die was er niet. In partnerschap met bewoners zijn we vervolgens een traject gestart om te komen tot de                    
Russische Buurtvisie. Met veel enthousiaste bewoners is deze buurtvisie uiteindelijk tot stand gekomen en zal deze                
binnenkort bestuurlijk vastgesteld gaan worden. Een mooi proces, ook het vervolg nu met de diverse werkgroepen,                
om aan bij te kunnen dragen. 

 

Projecten en initiatieven in de Russische Buurt 
 
Hieronder volgt een overzicht van de lopende projecten in de Russische Buurt en de status zoals bekend op het 
moment van schrijven. 

 
Derde fase herinrichting (Hogedijk en buitendijkse straten) 
Eerste bijeenkomst en ook de wandeling door de buurt heeft plaatsgevonden. De 
eerste ontwerptekening wordt nu gemaakt. 
 
 
 
 
 

Vervanging brug Hogendijk-Czarinastraat 
Deze brug zal vervangen gaan worden, proces hiertoe is nu gestart. Planning is afhankelijk van andere 
werkzaamheden in de wijk zoals vernieuwen Wilhelminasluis en herinrichting 3e fase Russische Buurt. 
 
 
Woontoren Rozengracht (tegen de oude V&D aan) 
De vergunning is verleend, het initiatief start bouw ligt bij de ontwikkelaar. 
Deze is nu op zoek naar een aannemer om de bouw te realiseren. Dat is lastig 
in deze tijd, zeker omdat de locatie niet de makkelijkste is om een toren te 
bouwen met de beperkte beschikbare ruimte. 
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Fietsenstalling Rozenhof Zilverpadsteeg 
De fietsenstalling zal gerealiseerd worden door dezelfde ontwikkelaar als de woontoren op de Rozengracht. De 
vergunning moet hiervoor nog worden aangevraagd. De woontoren kan in principe pas beginnen als de openbare 
ruimte hiervoor beschikbaar is gemaakt. Dat betekent onder andere dat de fietsenrekken verwijderd worden. En dat 
kan pas als de fietsenstalling gereed is. Eén en ander hangt dus samen.  
 

 
Holland Museum 
Er is een locatiestudie naar een vestiging van het Holland Museum 
uitgevoerd. Het PTT gebouw aan de Krimp maakt onderdeel uit van 
deze studie. In de Voorjaarsnota 2019 wordt geld voor eventuele 
aankoop van het pand door de gemeente meegenomen, wat niet wil 
zeggen dat de keuze voor deze locatie al gemaakt is. Voor de andere 
locaties die in beeld zijn is namelijk geen aankoop nodig en hoeft dus 
geen geld gereserveerd te worden.  
 
 
 

Panden Rozengracht t.h.v. Scapino. 
Er zijn plannen om de panden op de Rozengracht tussen Marktsteeg en Czarinastraat te slopen en vervangen. Meer 
details hierover worden later naar buiten gebracht, dat is de taak van de ontwikkelaar. 
 

 
Houthavenkade 
Het bedrijventerrein Houthavenkade zal getransformeerd worden naar 
woningbouw. De plannen hiervoor zijn al gepresenteerd aan bewoners 
en geïnteresseerden. Het betreft hier alleen huurwoningen met een 
percentage sociale huur en middeldure huur. 
 
 
 
 
 
 

Wilhelminasluis 
De Wilhelminasluis wordt nu vernieuwd. Beide bruggen worden vervangen en zijn daardoor voor een lange periode 
niet toegankelijk. Een tijdelijke brug wordt gerealiseerd voor langzaam verkeer. 
Voor planning, abonneer je op de nieuwsbrief van de Provincie Noord Holland: 
http://tiny.cc/inschr-wilhelminasluis  
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Gemeente Zaanstad contactinformatie 

 
● Website: www.zaanstad.nl 
● Wijkmanagers wijkmanagement.zaanstad.nl Wie zijn de wijkmanagers en wat doen zij 
● ZaanAtlas geo.zaanstad.nl/zaanatlas Ruimtelijke ordening kaarten van Zaanstad 
● Sociaal Wijkteam swtzaanstad.nl 

 
Voor informatie of het doen van meldingen: 

● bel: 14 075 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur) 
● +31 75 681 6969 (vanuit het buitenland) 
● +31 75 670 1701 (buiten kantooruren bij zeer urgente noodsituaties) 
● Whatsapp:  +31 6 10434693 (wordt alleen beantwoord op werkdagen) 
● Meldingen doen via de website: ga naar www.zaanstad.nl en klik op "Melding 

maken" 
● Komt u er op de normale manier niet uit of heeft u andere vragen, neem dan 

contact op met de wijkmanager Erik van Druenen op e.druenen@zaanstad.nl of 
06-21202725 of het sociaal wijkteam. 

 
Social Media 

● Facebook: GemZaanstad 
● Twitter @gemzaanstad 
● Instagram @gemzaanstad 

 
Het Zaanstad journaal + bekendmakingen (aanvragen, vergunningen etc.) 
Deze hoort u wekelijks in de bus te krijgen als onderdeel van het Zaans Stadsblad van Rodi. Bezorgklacht kunt u                    
telefonisch doorgeven aan Rodi Media, 0226-331020. 
U kunt het Zaanstad Journaal ook digitaal opvragen, ga naar www.zaanstad.nl en zoek op "Zaanstad journaal" of op                  
"bekendmakingen". De bekendmakingen, vergunningsaanvragen etc. van, in of over je wijk kan je ook zoeken of                
als per email ontvangen via: www.overheid.nl. 

 
Afvalinzameling 
De afvalinzameling in Zaanstad wordt verzorgd door HVC. Dit betekent dat u met vragen              
over de (ondergrondse) containers en kliko's, storingen van (ondergrondse) containers en           
kliko's, het ophalen van afval en de milieustraten contact op dient te nemen met HVC: 

● telefoon: 0800 – 0700 (gratis) 
● email: klantenservice@hvcgroep.nl 

Afvaldumpingen kunt u melden bij de gemeente. 

Nieuws over de Zaanstreek 

- De Orkaan, dé digitale krant over de zaanstreek www.deorkaan.nl 
- Rodi nieuws over de zaanstreek: www.rodi.nl/regio/zaanstad 
- Noordhollands Dagblad, Regio Zaanstreek www.nhd.nl/regio/zaanstreek-waterland 

 
NB: we hebben deze pagina zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Klopt er iets niet, of heb je suggesties of 
opmerkingen, graag doorgeven op rb.krant@gmail.com. 
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