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Voorwoord 

Welkom bij de tweede Russische Buurtkrant. Hierin kunnen jullie lezen dat onze buurtvisie officieel erkend is door                 
het college van Burgemeester en Wethouders. Om onze buurt en onze buurtvisie bij alle ambtenaren onder de                 
aandacht te brengen wordt deze krant nu ook uitgedeeld aan alle ambtenaren van de gemeente Zaanstad. Om deze                  
reden is die buurtvisie, plus uitleg in deze krant opgenomen. En verder in deze krant: introductie van de DOEma,                   
verslag van een jeugdig bezoek aan het stadhuis, een winters glühweinrecept, voortgang van de              
(gemeente)projecten in onze buurt, nieuws over onze buurtplek en nog veel meer! Veel leesplezier en laat wat van                  
je horen op russische.buurt.project@gmail.com  
 

Stand der Russische Buurtzaken 

Wat een leuke reacties kregen we op het eerste         
nummer van de Russische Buurtkrant. Mailtje, appjes       
en ook gewoon op straat. Dat stimuleert om door te          
gaan met deze “ouderwetse” manier van      
communiceren.  
Er is sinds die eerste uitgave van deze Russische         
Buurtkrant veel gebeurd. Een belangrijke mijlpaal was       
dat het college van Burgemeester & Wethouders       
formeel akkoord is gegaan met "het betrekken van        
onze buurtvisie bij gemeentelijke besluiten over      
projecten en activiteiten in of in de nabijheid van de          
Russische Buurt". 

Een hele mondvol, het komt er op neer dat de visie           
een vast onderdeel wordt van alle besluiten die over         
de buurt genomen worden. Dat lijkt misschien een        
formaliteit, maar het is beslist meer. We hebben het         
als buurt toch mooi voor elkaar gekregen dat zaken         
-die wij als buurt belangrijk vinden- echt serieus        
genomen moeten worden. Tegelijkertijd zijn we      
natuurlijk niet zo naïef om te denken dat alles nu          
geregeld is. Verre van dat. We zullen nu samen de          
mouwen moeten opstropen en aan de slag gaan. We         
kunnen dit niet alleen van de gemeente laten        

afhangen. Onderdeel van de buurtvisie is dat we een         
georganiseerde en actieve buurt zijn. En dat zullen we         
echt zelf moeten doen.  
En daar zijn ook mooie dingen over te schrijven. Heel          
voorzichtig zijn er steeds meer buurtbewoners aan het        
opstaan. In dit nummer van de buurtkrant worden er         
een groot aantal aan je voorgesteld. De werkgroepen        
“Groen” en “Kunst en Historie” zijn al serieus aan de          
slag. De “Doema” probeert diverse zaken te       
coördineren en waar nodig te ondersteunen. Er is een         
verkeerswerkgroep, over de herbestrating fase 3 is een        
flinke groep betrokken bewoners aan het meepraten.       
En er is een heuse redactie en verspreidingsgroep voor         
deze buurtkrant. 
Ook op een ander moment ervaren we de        
betrokkenheid van de buurt. Zoals misschien bekend       
houden we elke week een buurtinloopmoment. Op       
woensdagochtenden van 9 tot 11 uur zitten actieve        
buurtbewoners bij Pizza Pazzo. En elke keer dat we er          
de afgelopen maanden zaten, kwam er wel een        
buurtgenoot binnenwandelen met een vraag,     
opmerking of probleem. Er werden spontaan      
worstenbroodjes gebracht “voor de harde werkers”.      
Ook waren er serieuze problemen en zorgen die met         
ons werden gedeeld. De gemeenteambtenaren en      
andere betrokkenen wisten ons ook te vinden.       
Wijkmanager Eric van Drunen zit er bijna elke week,         
en ook handhavers, beleidsambtenaren en ambtenaren      
die betrokken waren bij de totstandkoming van de        
buurtvisie komen met grote regelmaat langs. 
Tot slot: heb je een leuk idee of wil je je graag ergens             
voor inzetten, laat het ons weten. We hopen jou en          
andere buurtbewoners gauw (weer) te ontmoeten. 
 

Gert & Eelco 
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De DOEma, wie en wat? 

 

Tot nu toe trokken Gert en Eelco het project         
grotendeels met zijn tweeën. Daardoor hebben zij veel        
kennis en contacten opgebouwd. Als we de       
werkzaamheden willen spreiden over meer     
buurtbewoners, moeten zij ook die kennis hebben.       
Onder de naam DOEma (een kwinkslag naar het        
Russische Parlement) hebben we een groep      
buurtbewoners gevormd om met meer mensen aan de        
gang te gaan in de buurt. We komen elke maand          
samen en bespreken dan wat er allemaal speelt in de          
buurt en bij de gemeente. Het is even aftasten, want          
voor iedereen is dit nieuw. Wat speelt er, wie is wie           
bij de gemeente. Anderen beginnen nu ook taken op         
zich te nemen en met ideeën te komen, dus dat gaat de            
goede kant op! 

Op de foto zie je van links naar rechts Gert, Esther,           
Patries, Eelco, Gertjan en Kitty. 

Russische Revolutie op stadhuis 

We willen dat alle ambtenaren van onze buurtvisie        
weten, onze buurt kennen en de bewoners leren        
kennen. De laatste week van november organiseren       
we daarom de “Russische Revolutie” op het       
gemeentehuis en in de buurt. We organiseren een        
puzzeltocht, een rondwandeling, een quiz en      
overhandigen ze deze krant én onze buurtvisie. Zodat        
zij allemaal onze buurt kennen en weten dat we een          
officieel erkende buurtvisie hebben. 

Oud zeer in pijndossiers  

Een belangrijk doel van ons project is om de         
samenwerking met de gemeente te verbeteren.      
Daarom organiseren wij allerlei activiteiten met      
ambtenaren, want des te beter je elkaar kent, des te          
makkelijker is het samenwerken. Er bleken echter een        

aantal oude 'pijndossiers' te    
bestaan, situaties waarbij bewo-    
ners zich niet gehoord voelden     
of niet serieus genomen voelden     
door de gemeente. Als DOEma     
hebben wij niet de tijd en de       
kennis om overal in te duiken.      
Wat we wel doen is helpen om       
de contacten met de gemeente te      
verbeteren zodat er wel een     
oplossing komt. Dat kan ook in samenwerking met        
andere instanties. Zo zijn we nu gezamenlijk met de         
Gemeentelijke Ombudsman en de Gemeente aan het       
kijken hoe een aantal oude 'pijndossiers' kunnen       
worden opgelost. Zit je zelf ergens mee? Neem        
contact op met de wijkmanager     
e.druenen@zaanstad.nl of kom eens langs op      
woensdagochtend bij Pazzo op de Czarinastraat. 

Op zoek naar een buurtplek  

Hoe meer we bezig zijn,     
hoe actiever de buurt    
wordt en wil worden, des     
te meer hebben we    
behoefte aan een eigen    
buurtplek. Pizza Pazzo is    
leuk voor de   
woensdagochtend, en  
Paula van het Czaar    
Peterplantsoen heeft  
aangeboden dat haar huis    

gebruikt kan worden voor diverse bijeenkomsten maar       
dat is niet voldoende. Een eigen buurtplek zou toch         
het fijnste zijn. Voor het moment kunnen we tijdelijk         
het souterrain op Vorstenburg 9 gebruiken. Het ligt        
niet in de verwachting dat dit een officiële buurtplek         
zal worden, maar voorlopig kan het best, zoals        
onlangs tijdens Sint Maarten. 
 
Ook om het tijdelijk te gebruiken moet er nog wel wat           
gebeuren. Hiervoor kunnen we zeker mensen      
gebruiken, dus ben je een beetje handig, dan horen we          
dat graag. 

 
Vorstenburg 9 met Sint Maarten 
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Zwerfboekenkastjes 

 
Er zijn een aantal leuke zwerfboekenkastjes in de        
Russische Buurt. De eerste die ik zag was een mooi          
hemelsblauw kastje in de Monettuin. Helaas is die er         
niet meer. Na heel veel jaren is er eentje in de Czaar            
Peterstraat opgehangen. Titels als Herfstlied en Broer       
staan naast Dolfje Weerwolfje in het kastje. Ook op de          
Menschikoffstraat hangt een leuk kastje met allerlei       
boeken erin. Nederland ontleest maar in de Russische        
Buurt zijn nog genoeg letters te verslinden! 

Verkeersgroep 

Door Esther Yska 
 
Wij vinden bereikbaarheid en verkeersveiligheid in      
onze wijk belangrijk. Gemeente Zaanstad vindt het       
belangrijk dat de bedrijven in het centrum goed        
bevoorraad kunnen worden en onze wijk toegankelijk       
blijft voor verhuiswagens, voor leveranciers van onze       
koelkasten en voor bouwverkeer. Op dit moment       
kunnen auto's via onze wijk niet naar de andere kant          
van de Zaan, omdat een van de bruggen bij de sluis is            
afgesloten. Vrachtverkeer wordt wél via de wijk over        
de Damsteeg geleid, richting Peperstraat. Met HVC       
zijn afspraken gemaakt over stapvoets rijden over de        
Hogendijk en niet langs de basisschool rijden tussen        
08:00 en 08:30 uur. Verder wordt met de gemeente         
gekeken naar een goede oplossing voor te hard        
rijdende brommers en fietsers over de Cz. Peterstraat.        
Wat betreft de belemmering van Hogendijk-stoep      
door fietsen en brommers die daar geparkeerd worden,        
daarvoor wordt bij de herinrichting gekeken of er een         
fiets-parkeerplek kan komen. Bij de komende      
presentatie van de herinrichting zal dit, indien       
mogelijk, op de tekeningen zichtbaar zijn. 

Werkgroep Groen & Ontmoeten 
met de gemeente door de buurt 

 
Onze wijkmanager, Erik van Druenen, organiseerde      
een wandeling voor de werkgroep Groen &       
Ontmoeten met Willem van Krieken, een      
landschapsarchitect die voor de gemeente werkt. Het       
was een natte maar leuke en leerzame wandeling.        
Willem kreeg het wensenlijstje van de werkgroep en        
gezamenlijk keken we waar deze wensen gerealiseerd       
kunnen worden. Deze wensen worden gemarkeerd op       
een kansenkaart die in de maak is. Nu puzzelen hoe          
een en ander gerealiseerd kan worden! 

Hondenuitrenplek 

Door Kitty Awondatu 
 
Op de ideeënmarkt van de gemeente Zaanstad hebben        
leden van de werkgroep Groen & Ontmoeten zich        
ingezet voor de hondenuitrenplek. Er zijn heel veel        
mooie gesprekken gevoerd met allerlei enthousiaste      
raadsleden, de presentatie is ook naar de raadsleden        
gestuurd en uiteindelijk resulteerde dit in het       
adopteren van ons plan door diverse fracties. Op 12         

november is deze motie    
aangenomen door de raad. We     
hopen op veel buurtbewoners    
met en zonder honden die ons      
helpen om dit te realiseren. U      
kunt zich opgeven via    
russische.buurt.project 
@gmail.com 
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Buiten-AED in de RB 
Door Armand Landwehr 
 
In de Tolstoistraat op nr. 27 rechts naast        
de voordeur bevindt zich de enige      
buitengebeuren AED ( automatische    
externe defibrillator) van de Russische     
Buurt. De overige zes zijn binnenshuis opgehangen.       
Voor de juiste adressen zie : www.aedrodekruis.nl/       
zaandam. Na crowdfunding, gestart door bewoners      
van Tolstoistraat 22, is in april 2019 het apparaat         
geplaatst.  
De procedure voor het gebruik is als volgt: Bij         
vaststelling van noodzaak voor defibrillatie dient eerst       
112 gebeld te worden. Dan wordt via harthulp een         
SMS- bericht met code gestuurd aan alle       
geregistreerde EHBO-ers in een cirkel van 2 km! van         
het incident. Met deze code kan de AED uit zijn          
behuizing gehaald worden. 
Na gebruik wordt de AED in het AMC uitgelezen en          
worden de eenmalig bruikbare onderdelen vervangen      
door de harthulp-organisatie. Er is een vijfjarig       
onderhoudscontract afgesloten met de leverancier van      
de AED. Eigenlijk is de standaard cirkel 6oo meter,         
maar vanwege het beperkte aantal geregistreerde      
EHBO-ers wordt in de praktijk 2 km. aangehouden.        
Bij deze een oproep om EHBO-er te worden, temeer         
daar de jaarlijkse opfriscursus door de ziektekosten-       
verzekering betaald wordt. 

Luca mee naar het stadhuis 
door Luca Yska 

 

Ik ging mee met het overleg over de herinrichting         
Russische buurt.Op het stadhuis was het overleg met        
Doema, iemand van de gemeente, de architect en de         
wijkmanager over de herinrichting. 
Heel veel bewoners hebben zich laten horen, maar        
kinderen zijn nog niet geweest. Ze hebben bij de         
pizzeria wel geeltjes kunnen achterlaten maar dus nu        
ook bij het overleg. Ik mocht een kinderlijk zicht op          
het ontwerp geven, super tof! We kwamen aan in het          

stadhuis en liepen door naar de `espressobar` waar        
iedereen op ons wachtte, en toen begon ik te beseffen:          
dit is een echt overleg. We liepen door een doolhof          
van glazen muren en vergaderruimtes naar de aller        
aller achterste vergaderruimte (met een bakkie      
chocomel :P ) We gingen zitten en begonnen te         
praten. 

Ze hadden het over speeltuinen, en toen dacht ik: dit is           
mijn moment. Ook had ik een idee over het fietsen          
probleem op de Hogendijk, dat viel hopelijk goed. Het         
ontwerp lieten ze zien en daar kwam ook een gesprek          
over, mijn moeder van de Doema fluisterde me dingen         
in zoals: kijk daar willen ze zus doen en daar zo doen. 

Ik vond het supertof om mee te gaan en te zien wat er             
mogelijk gaat gebeuren, ook omdat ik als kind mee         
mocht, dankjewel. 

Reisje van de Zaan naar de Waal 

door Gertjan Laan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijdag 30 augustus om negen uur stappen vijftien        
inwoners van Zaanstad, waaronder een chauffeur en       
een burgemeester, in de bus die klaar staat om naar          
Nijmegen te vertrekken. Het is een luxe bus met niet          
alleen zitplaatsen, maar ook tafeltjes en een       
koffiemachine. Burgemeester Jan Hamming neemt de      
taak op zich koffie te serveren, en nadat iedereen zich          
via de microfoon heeft voorgesteld, ontstaan er       
gesprekken tussen de bewoners, en met Jan Hamming,        
die gezellig bij ieder groepje aanschuift. 
 
We zijn op weg naar het Democratiefestival op het         
eiland Veur-Lent in de Waal bij Nijmegen. 
 
In de pers is van tevoren veel kritiek geweest op het           
festival en op de kosten daarvan, maar het weer is          
prachtig, het eiland is prachtig, en er is ontzettend veel          
te doen. Verdeeld over een stuk of twintig tenten         
waren er lezingen, interviews en discussies. Joris       
Luyendijk geeft een indrukwekkende lezing over de       
klachten die veel lageropgeleiden hebben: voor hen is        
de banenmarkt krap, de onderwijskansen zijn niet       
groot en de huisvesting onbetaalbaar. 
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Ik heb tijdens het festival met mensen gesproken die         
zich inzetten voor hun buurt of stad. De verhalen         
komen vaak op hetzelfde neer: er zijn successen, er         
zijn teleurstellingen, maar volhouden en lange adem is        
noodzakelijk. Ik vond het een inspirerende dag, het        
geeft veel voldoening zoveel mensen bij elkaar te zien         
die nadenken over en zich inspannen voor een betere         
wereld voor henzelf en hun naasten. 
 

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. Hieronder        
enkele mooie voorbeelden: 
 

 

 
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! 
 
 
 
 

Huisnummer wel/niet op Nextdoor? 
 
Ruim 460 mensen in de     
Russische Buurt maken   
inmiddels gebruik van Nextdoor. Via Nextdoor kun je        
makkelijk contact leggen met je buurtgenoten.      
Superhandig, maar je moet wel om je privacy en         
veiligheid denken uiteraard. Meld dus niet dat je op         
vakantie gaat bijvoorbeeld. En scherm je huisnummer       
af. Dat kan via "Instellingen" en dan "Privacy". 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Glühweinrecept van Koning Glühwein 

 
In de Monettuin   
hielden we elk jaar    
een Glühwein-  
competitie. Marco  
Schoone won deze   
competitie meerdere  
malen met zijn   
Gloeiende Glühwein.  
 
Wij hebben hem het    
recept weten te   
ontfutselen! 
 
Men neme de wijn uit het kerstpakket of, bij         
grootverbruik, een doos rood van een paar liter. Dan         
een sinaasappel per fles wijn, doormidden gesneden.       
Gebruik 8 kruidnagels per halve sinaasappel, in de        
huid gepind en 6 stokjes kaneel per liter. Laat de          
stoofperen mee garen (lekkere peren om bij de wijn te          
serveren) voor een extra fruitige smaak. Wees       
voorzichtig met suiker en cayennepeper toevoegen,      
zeker met de peper. Een lekkere glühwein is een         
kwestie van net zo lang proeven tot het naar wens is          
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Russische Buurt, dorps gevoel in een dynamische stad 
De toekomstvisie voor ”Met Plezier leven in de Russische Buurt” 

 
1. De RB kenmerkt zich door het dorpse 

karakter en is een oase van rust, gelegen 
dicht tegen het centrum van Zaandam. 

2. De RB is divers, zowel in bewoners (leeftijd, 
afkomst, sociale status, behoeften) als 
bebouwing. Diversiteit wordt ervaren als een 
groot goed van de wijk.  

3. De RB is een groene buurt. Door de hele 
buurt heen vind je perkjes, bomen, bossages, 
grasvelden en (gevel)tuintjes. 

4. De ligging aan de Zaan is niet alleen een 
gegeven, maar ook voelbaar voor de 
bewoners, ook voor diegenen die er niet direct 
aan wonen. De kansen die het water geeft worden benut. 

5. Er is kleinschalige horeca, winkelnering, bedrijvigheid. De RB is een levendige buurt maar op 
menselijke schaal. 

6. Buurtplek: Er is veel  contact met buurtgenoten. Er is een ontmoetings- en buurtplek. Bewoners 
(kinderen, ouderen en jongeren) ontmoeten elkaar op straat, in de speeltuin, in de buurtplek en bij elkaar 
thuis. We hebben een ongedwongen, laagdrempelige plek waar iedereen altijd welkom is, een praatje 
kan maken, een gewillig oor vindt. En waar ook activiteiten georganiseerd kunnen worden. Idealiter ook 
met een tuin, buiten-ontmoetingsplek. 

7. Communicatie tussen RB en de gemeente: Er is wederzijds respect, alle betrokkenen nemen elkaar 
serieus, er is duidelijk wie aanspreekbaar is waarvoor. Gemeente betrekt de buurt proactief, informatie is 
efficiënt/makkelijk toegankelijk en leesbaar. Besproken zaken en genomen beslissingen worden met 
elkaar gedeeld, er vindt terugkoppeling plaats. Veel communicatie gaat digitaal maar we kennen elkaar, 
spreken elkaar aan, zoeken elkaar op. Ambtenaren kennen de buurt en zijn bewoners en andersom.  

8. Een georganiseerde buurt. Er is een groep actieve buurtbewoners (DOEma) waarin alle 
buurtbewoners zich vertegenwoordigd weten. Deze groep behartigt de belangen van de buurt, 
communiceert met de buurt, is aanspreekbaar voor gemeente en derden, verenigen de buurtbewoners. 

9. De buurt is zich bewust van haar historie, die zie en voel je in de buurt. De buurt laat haar plaats in de 
Zaanse geschiedenis zien, op de Russische connectie zijn we trots, de in het verleden aanwezige 
havens en scheepswerven zijn nog voelbaar.  

10. De buurtbewoners zijn zorgzaam voor elkaar. Misstanden worden gesignaleerd en gemeld, problemen 
worden aangepakt. Er is goed contact met zorgverleners. 

11. De buurt ziet er mooi, schoon en opgeknapt uit en kent ook z’n rafel-randjes. Panden hebben een 
duidelijke eigenaar en worden gebruikt waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld zijn. Er is een grote 
diversiteit aan huizen en panden maar de gezamenlijke noemer is het dorpse karakter. 
Eigenaar/verhuurders zijn zich bewust van de buurt waar zij hun pand verhuren en het specifieke 
karakter van de buurt. Huizen zijn naar buiten gekeerd. Nieuwbouw voegt zich in de buurt, is een 
aanvulling. 

12. Het is een veilige buurt. Je kunt altijd met een gerust hart over straat lopen, kinderen kunnen er spelen, 
het is toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking. Het is duidelijk waar mogelijke 
bedreiging van deze veiligheid gemeld moeten worden, hulp is makkelijk en snel toegankelijk. 

13. Mobiliteit is in evenwicht met de buurt. Er is rekening gehouden met de dorpse inrichting en het 
karakter van de buurt. Rust en veiligheid is het uitgangspunt, de doorgang functie is beperkt. 
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Onze Russische Buurtvisie is erkend! 

Onze buurtvisie is per 1 oktober van dit jaar officieel erkend door de gemeente Zaanstad. Daarom staat hiernaast de                   
volledige buurtvisie afgedrukt. Maar wat betekent dit nou voor onze buurt? 
 
“Met plezier leven in de Russische Buurt” 
Wij wonen, met z'n allen, graag in de Russische buurt. En die buurt willen we graag nog leuker, veiliger en                    
leefbaarder maken, voor nu en in de toekomst. Onze buurt is echter ook een buurt waar van alles en nog wat speelt,                      
verkeer, fundering, ondermijning, bouwprojecten etc. Dit vraagt dus een hoop aandacht en werk, zowel van de                
gemeente als van de bewoners. We moeten dus samenwerken. Met een gezamenlijk doel is het makkelijker                
samenwerken. En dat doel is in de buurtvisie vastgelegd. 
 
Buurtvisie Russische Buurt 
Die buurtvisie hebben we samen met veel buurtbewoners en ambtenaren opgesteld. In die buurtvisie staat op                
hoofdlijnen wat voor een buurt wij graag willen zijn en waar we dus naar toe willen werken. De buurtvisie is voor                     
gemeente en bewoners een leidraad voor ontwikkelingen in en rond onze buurt. Met de samen opgestelde doelen                 
proberen we beter samen te werken en zo meer te bereiken. Bijvoorbeeld als het gaat om de inrichting van de                    
openbare ruimte (zeg maar de straten, stoepen en pleinen), maar ook het verkeer, de aanpak van illegale bewoning,                  
en betere communicatie in en met de wijk, meer groen in onze buurt en een buurtplek waar we elkaar kunnen                    
ontmoeten en dingen kunnen organiseren. 
 
Onze buurtvisie is erkend door het college van Burgemeester en Wethouders! 
Als je een buurtvisie hebt, moet je er ook iets mee doen. Het moet bekend worden bij de bewoners en alle                     
medewerkers van de gemeente die in of met onze buurt werken. En het moet een officiële status krijgen, want                   
iedereen kan wel wat regels op papier zetten, maar dat heeft niet meteen een waarde. Het moest dus formeel erkend                    
worden door de gemeente. Afgelopen oktober is dat gebeurd. De Russische Buurtvisie is op 1 oktober 2019                 
officieel erkend als buurtvisie! Vanaf nu moet bij elke beslissing van het college, met gevolgen voor onze buurt, de                   
buurtvisie worden meegenomen in de belangenafweging. Toen onze buurtvisie er nog niet was waren de               
buurtbelangen natuurlijk ook belangrijk. Maar nu onze belangen beschreven staan in de buurtvisie is dat een stuk                 
duidelijker en eenvoudiger. Wij zullen als buurt en bewoners natuurlijk niet altijd onze zin krijgen. Er spelen meer                  
belangen dan alleen de onze. Den aan een belang voor de stad zoals de woningbouw, bereikbaarheid of de                  
duurzaamheid. Wel is het zo dat er altijd rekening gehouden moet worden met onze buurtvisie. Die hebben we nu                   
zwart op wit staan zodat we kunnen er naar verwijzen. 
 
En nu aan de slag! 
Wij willen als buurt graag, samen met alle medewerkers van          
de gemeente Zaanstad, aan de slag om de Russische Buurt nog           
plezieriger te maken om te wonen, te leven, te spelen en te            
werken. Wij hebben er zin in om dat te doen. 
 
Doen jullie mee? 
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Interview Pia van Kleef 

Door Myriam Giread 
 
De redactie van de Russische Buurtkrant heeft Pia van         
Kleef van de gemeente Zaanstad ontmoet. Zij is, samen         
met haar collega Monica Sommer, vanaf het begin        
betrokken bij onze buurtvisie. Ook daarvoor was ze al         
actief voor onze buurt, met onder andere het Russische         
Buurtteam. In een paar vragen leren we Pia kennen als een           
betrokken vrouw, die een mooie schakel vormt tussen        
buurtbewoners en de gemeente. 
  
Kan je ons vertellen wat je functie is bij de gemeente? 

Ik houd me bezig met het thema Actief burgerschap binnen          
de gemeente Zaanstad, zowel met bewoners als met        
collega’s. In ambtenarentaal burgerparticipatie en     
overheidsparticipatie. Deze twee thema’s zijn nauw met elkaar verweven. Bij burgerparticipatie vraagt de gemeente              
aan inwoners mee te denken en te doen over van alles en nog wat, bij overheidsparticipatie sluit de gemeente aan                    
bij initiatieven vanuit de stad of de buurt. In de Russische Buurt loopt dit steeds meer in elkaar over, naar mijn idee. 

Hoe verloopt die samenwerking tussen gemeente en bewoners? 

De taak van de gemeente is om de belangen af te wegen. En daarbij gaat het om de belangen van de buurt, in                       
sommige gevallen van individuele bewoners, maar ook andere belangen, die de buurt overstijgen, zoals              
bijvoorbeeld bij verkeersdoorstroom, of duurzaamheid of de woningbouwopgave. Wat ik probeer in dit proces, is               
om de ervaringen en kennis van bewoners op te halen en naar voren te brengen. Zo wil de gemeente bijvoorbeeld                    
weten wat wel of niet werkt voor bewoners. Dat is dan weer input voor de teams die werken aan de herinrichting                     
van de wijk en die informatie vertalen naar specifieke ontwerpen. Die teams en specialisten hebben ook expertise                 
op hun gebied en hebben verstand van goede en mooie ontwerpen. Samen met de kennis en ervaringen van                  
buurtbewoners wordt dan een afweging gemaakt en een beslissing genomen. Ik vind het altijd naar om te horen als                   
mensen denken ‘de gemeente doet toch wel wat ie wil’. Maar ik snap dat gevoel wel, als de beslissing anders uitvalt                     
dan jij persoonlijk wilt en je níet te horen krijgt welke belangen allemaal meegewogen zijn en hoe de beslissing tot                    
stand kwam. We doen dus ons best om dat beter toe te lichten. 

Heb je de buurt zien veranderen in de afgelopen jaren? 

De meningen zijn misschien verdeeld over het eindresultaat, maar de herinrichting heeft naar mijn mening echt wel                 
iets gedaan. De buurt oogt vriendelijker. En ik heb het idee dat de pandenaanpak echt zijn vruchten aan het                   
afwerpen is. Daar wordt zeer actief op ingezet. 

Waarom duurt het dan zo lang voor er een nieuwe bestemming komt voor dat soort panden? 

Het gaat om hele lange processen. Je krijgt niet zomaar een pand gesloten, en als het eenmaal zover is, duurt het                     
ook weer lang om een nieuwe bestemming te geven. Zeker als die panden het eigendom zijn van iemand. 

Heb je nog tips voor bewoners? Hoe kunnen ze zich inzetten voor de buurt? 

Het eerste waar ik aan denk is dat bewoners op de website van de Russische Buurt kunnen aangeven dat ze iets                     
willen doen. Verder zou ik willen adviseren: blijf melden via de website! Alle meldingen worden geregistreerd en                 
de gemeente doet daar ook echt wat mee. En bel eens aan bij je buren, zou ik zeggen. Maar dat zeg ik gewoon als                        
mens en niet omdat ik bij de gemeente werk.  
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GEMEENTE INFORMATIE 

 

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. 
 
Woontoren Rozengracht en fietsenstalling Rozenhof/Zilverpadsteeg 
Ten aanzien van de woontoren en fietsenstalling is er niet veel nieuws te melden. De ontwikkelaar is nog bezig met                    
de voorbereiding van de plannen. 
 
Houthavenkade 
In het voorjaar is er een bijeenkomst geweest op de          
Houthavenkade over de ontwikkeling van circa 700       
woningen, een aantal commerciële ruimtes en een       
haven voor bezoekers over water. De tekeningen die        
we toen hebben laten zien zijn te vinden op:  
https://www.houthavenkade.nl. Op dat moment was     
niet duidelijk waar de toekomstige locatie van de        
woonarken zou zijn. Het voornemen is nu om een         
viertal arken te verplaatsen naar de Houthavenkade       
tussen Spiekeroog en de huidige woonschepen. Een       
aantal buurtbewoners heeft aangegeven dat geen      
gelukkige locatie te vinden. Daarover gaan we op korte termijn met hen in gesprek.  
 
We verwachten dat we de overeenkomst met de ontwikkelaars dit jaar kunnen ondertekenen. Daarin maken we                
afspraken over onder andere het woningbouwprogramma, het parkeren, financiën en de inrichting van de openbare               
ruimte. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek naar stikstof (PAS) kan het ontwerpbestemmingsplan              
kort daarna ter inzage worden gelegd. Mochten er vragen zijn bel, app of mail met Eef Franke (06 - 5800 2300,                     
e.franke@zaanstad.nl) 
 
KPN-gebouw op de Krimp 
Wat gaat er gebeuren met het KPN-gebouw op de Krimp? En hoe staat het met de mogelijke komst van een                    
museum naar de binnenstad van Zaandam? Hier is de laatste tijd het één en ander over verschenen en                  
gespeculeerd. Hieronder de feiten op een rij: 
  

- Er is gesproken over de vestiging van een museum in de binnenstad van Zaandam, waarbij ook het                 
KPN-gebouw als locatie-optie is genoemd. Er is echter nog niet besloten dat er een museum komt, en al                  
helemaal nog niet waar. 

- Er is een onderzoek uitgevoerd naar locaties voor een museum in de binnenstad waaronder het               
KPN-gebouw. In december of januari wordt dit locatieonderzoek naar de raad gestuurd en is daarmee               
openbaar. 

- In het gesprek met de raad in december of januari kijken we of er een vervolg komt op de wens voor een                      
museum in de binnenstad van Zaandam. Wat daarbij wel belangrijk is, is dat áls de Russische buurt                 
hiervoor in aanmerking komt, dat in goede communicatie met de buurt moet plaatsvinden. 

- Gemeente Zaanstad had een optie op recht van eerste koop op het KPN-gebouw (eigenaar is Ymere). Op 30                  
september is deze optie verlopen. 

- Er is dus nog niets besloten over de (her)bestemming van het KPN-gebouw. 
- In de gebiedsontwikkeling van het centrum is herontwikkeling van het KPN-gebouw voor woningbouw             

ook een denkrichting. 
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- Bij de vaststelling van het Masterplan Inverdan is er ook een "Visie Krimp" vastgesteld. In die visie staat                  
dat de locatie zich goed leent voor wonen. In het bestemmingsplan, na de visie vastgesteld, heeft de het                  
KPN-gebouw de bestemming ‘gemengde doeleinden’ (wonen/werken/maatschappelijk) gekregen. 

 
Dukra 
Met de nieuwe huurder van de jachthaven is een intentieovereenkomst gesloten. We gaan onderzoeken of het                
haalbaar is om de jachthaven deels te ontwikkelen zodat er drijvende woningen, een hotel en horeca kunnen komen.                  
Door het vernieuwen van de steiger kan dan ook een looproute langs het water worden gecreëerd. 
 
Visie Stationsgebied 
Het Masterplan Inverdan is in 2003 vastgesteld. In de afgelopen jaren is het programma flink veranderd. Zo zijn er                   
aan de westkant van het spoor vooral woningen gebouwd in plaats van kantoren. De afgelopen maanden is daarom                  
gekeken hoe het gebied nu functioneert en hoe dat naar ons idee beter zou kunnen/moeten. Op dinsdag 29 oktober                   
is deze analyse gedeeld met de gemeenteraad. De presentatie is te vinden op: https://zaanstad.raadsinformatie.nl/              
document/8105701/1. Ook zijn er twee scenario’s gemaakt; een met de focus op verdichting en ander om te kijken                  
wat vergroening kan betekenen voor een aantrekkelijker stationsgebied.  
De komende maanden wordt dit uitgewerkt in een masterplan. Dat betekent dat er gekeken zal worden of de ideeën                   
realistisch en uitvoerbaar zijn, wie daarbij nodig zijn en wat de consequenties van die keuzes zijn. Met een aantal                   
eigenaren en bewoners in en rondom het stationsgebied is de afgelopen tijd al gesproken. De komende maanden                 
zullen er meer gesprekken plaatsvinden. Vragen en/of opmerkingen nav de presentatie? Laat het weten aan Eef                
Franke (06 - 5800 2300 /e.franke@zaanstad.nl).  
 
De derde fase van de herinrichting 
Medio 2020 gaan we starten met de derde fase van het           
vervangen van het riool en het opknappen van het         
straatwerk en groen in de Russische Buurt. Op basis         
van meerdere bijeenkomsten in uw buurt en       
gesprekken met groepjes buurtgenoten is het      
voorlopig ontwerp gemaakt. Medio december zal het       
voorlopig ontwerp gepresenteerd worden aan de      
bewoners in OBS de Dijk..  
 
Op 28 maart was hiervoor de eerste bewonersavond en op 26 juni was er een tweede. Op die avond vertelden                    
bewoners over hun ervaringen met en ideeën voor hun buurt. Dat gesprek vond plaats aan de hand van de thema's                    
Groen en Ontmoeten, Verkeer, Historie & Kunst en Zaan bij de buurt*. In april is er een wandeling gemaakt:                   
bewoners lieten de ontwerper plekken zien die anders/beter kunnen worden en plekken die mooie kansen bieden.                
In september is met bewoners van de Poeskinstraat gesproken omdat zij nog allerlei opmerkingen hadden op eerder                 
gepresenteerde schetsen. En in oktober is nog een wandeling geweest met een groepje die het over het groen wilde                   
hebben. De volgende bewonersavond is op 12 december, informatie: a.kat@zaanstad.nl  
 
*Deze thema's komen uit de Russische Buurtvisie waarover u in deze buurtkrant meer kunt lezen. 
 
Hogendijk 94, het bosje 
De locatie van dit bosje betreft grond die Zaanstad via een openbare            
inschrijving in 2006 heeft verkocht. De grond is niet meer van Zaanstad. Het             
oorspronkelijke bouwplan is vanwege de economische crisis niet        
gerealiseerd. In 2017 is de grond verkocht en de huidige eigenaar heeft het             
plan Zaans Blauw ontwikkeld. Voor dit plan loopt een         
vergunningsprocedure. Binnen het bestemmingsplan Inverdan kent deze plek        
de bestemming Gemengde Doeleinden en het doel is om door middel van            
bebouwing op deze plek de oorspronkelijke (historische) dijkbebouwing te         
versterken. 
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Wilhelminasluis 
De werkzaamheden aan de Wilhelminasluis zijn in volle gang en dat           
is ook merkbaar doordat een van de bruggen al is verwijderd en er             
geen doorgaand verkeer meer mogelijk is.  
 
Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u zich         
inschrijven voor de nieuwsbrief van de Provincie: 
https://bestanden.noord-holland.nl/internet/inschrijfformulieren- 
nieuws brieven/inschrijfformulier-vernieuwen- wilhelminasluis.html 
 
De website: 
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/  
 Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Wilhelminasluis_Zaandam, 
 
De facebookpagina: https://www.facebook.com/WilhelminasluisZaandam/ 
 
 

 

Het Historisch Hoekje 

 

Werkzaamheden Hogendijk 134 

Op de plaats waar nu druk gewerkt wordt aan de bouw           
van 6 appartementen was rond 1900 slechts houtbouw        
te vinden. Na de houtbouw verrees daar een statig wit          
pand dat in de jaren 70 gebruikt is als bloemenwinkel. 
Na een brand in de jaren '80 werden de twee          
bovenverdiepingen gesloopt. Nadat het pand enige tijd       
in gebruik is geweest als doe het zelf zaak is de laatste            
gebruiker een onderzoeksbureau voor biologische     
archeologie geweest. Nog even afwachten en dan is het         
gat op de Hogendijk weer bewoond. Op de foto is het           
laagbouw pand te zien achter de dierenwinkel, de        
kapper en sigarenzaak. Foto uit ca 1992-1993,       
historisch archief Zaandam. 
 

 

COLOFON 
Deze krant verschijnt twee maal per jaar. Wil je helpen met het vullen?  Bijvoorbeeld met een  Russische Buurt- 
kruiswoordpuzzel, een recept of buurtroddels of heb je zelf een idee? Laat het ons weten op rb.krant@gmail.com. 

KRANT 
Redactie:  
 
Email:  
Oplage:  
 
 

 
Armand Landwehr, Myriam Giraud, 
Eelco Aartsen 
rb.krant@gmail.com 
1200 stuks, huis-aan-huis in de 
Russische Buurt, 800 aan ambtenaren 
deze keer 

PROJECT 
Email: 
Website: 
Twitter: 
Instagram 
 

 
russische.buurt.project@gmail.com 
www.russischebuurt.nl  
@RussischeBuurt 
russischebuurt 
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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                
per e-mail 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 of contactformulier 

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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