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Notulen Wijkoverleg OudWest 
Dinsdag 20 november 2018 
 
De Vertoeving, Westzijde 82, Zaandam 
 
Opening en hartelijk welkom om 19.30 uur door de voorzitter 
 
Aanwezig ca. 90 bewoners/belangstellenden, de wijkwethouder en de 
wijkmanager 
 
1. Bestuurszaken 
De notulen van 14 mei 2018 worden zonder wijziging goedgekeurd. 
 
2. Benoemen kascommissie 
Vorig jaar bestond de kascommissie uit Hans van den Berg en Fred Konijnenberg. 
Wij zoeken voor Fred een nieuw kascommissielid. Willem Ouwerkerk wil wel plaats 
nemen in de kascommissie. 
 
3. Beleidsplan 2019 
De voorzitter legt, aan de hand van de jaarplanning, uit wat de plannen zijn voor het 
komend jaar. In vervolg op de succesvolle thema-avond van oktober ‘Oud-west van 
het gas af’ worden er in het komende jaar diverse thema-avonden georganiseerd in 
het kader van de energiebesparing en het milieu. Rond april/mei zal er ook een 
avond met dit thema worden georganiseerd in samenwerking met Babel.  
 
4. Straat en wijk aangelegenheden 
30 km Westzijde 
De gemeente heeft een informatieavond belegd over de herinrichting van het 
laatste stuk Westzijde, welke druk werd bezocht. Hierna heeft Willem Fontein, 
projectleider, een aantal belanghebbenden (o.a. bewoners, winkeliers, de 
Fietsersbond en het Wijkoverleg) uitgenodigd, om samen te bespreken wat de voor- 
en nadelen zijn van een 30 of 50 km zone. Op basis van deze bijeenkomsten is een 
adviesrapport geschreven, welke naar de gemeenteraad is verzonden. Dit 
adviesrapport is eerst ter goedkeuring voorgelegd aan alle deelnemers van deze 
bijeenkomsten. Het Wijkoverleg heeft zich sterk gemaakt voor de belangen van de 
voetgangers en ondersteunt het adviesrapport. 
 
Parkeervergunningen/bouwen 
De parkeerdruk in de wijk is groot en er wordt ook veel gebouwd/verbouwd en 
woningen gesplitst. Het is niet wenselijk dat bijvoorbeeld gesplitste woningen 
meerdere parkeervergunningen krijgen, want die ruimte is er niet. Het Wijkoverleg 
heeft een voorkeur voor 1 parkeervergunning per woning/adres.  
Een aantal bewoners van de Harenmakersbuurt maakt zich sterk voor betaald 
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parkeren, al lukt het nog niet om alle bewoners mee te krijgen. De druk is daar 
bijzonder hoog. Men kan geregeld de auto niet kwijt in de eigen wijk.  
 
Parkstraatbrug 
De nieuwe Parkstraatbrug wordt een ophaalbrug en de planning is dat deze begin 
2019 wordt geplaatst. 
 
Verkade Overtuinen 
Het vrachtvervoer gaat straks via de Provincialeweg naar Verkade, waardoor het 
rustiger zal worden op de Westzijde. 
 
Nieuwe Et Buut 
De vergunning is verleend en de aanbesteding loopt. Start bouw misschien voorjaar 
2019 en de bouw duurt ca. 1,5 jaar. Het wordt een gebouw voor ca. 600 leerlingen. 
Er zijn twee ontwikkelaars voor de nieuwbouw aan de kant van de Mauritsstraat. De 
bewoners van de nieuwbouw hebben geen recht op een parkeervergunning. Het 
wordt waarschijnlijk een mix van vrije sector huur en koop. 
Er wordt een bewonersavond georganiseerd op 11 december 2018 bij BAM. 
 
Bullekerk 
Is verkocht. 
 
Acties/rondvraag 
- Ria Kroes doet, namens de projectgroep buurthuis Oud-west, een oproep voor 

mensen die mee willen denken over het oprichten van een buurthuis 
- Er is overlast in de wijk door de vele woningen die worden verhuurd als Airbnb. 

De meeste huizen/appartementen worden het hele jaar door verhuurd i.p.v. een 
paar maanden per jaar. De wens is dat dit verkort wordt tot maximaal 30 dagen 
per jaar. Dit is inmiddels in de gemeenteraad besproken en men wil het beleid 
van Amsterdam gaan volgen, namelijk maximaal 30 dagen per jaar. 

 
Erik van Druenen (wijkmanager) en Songül Mutluer (wijkwethouder) geven beiden 
aan dat zij deze avond goed hebben geluisterd en de opmerkingen/wensen in de 
overwegingen mee zullen nemen. 
 
De voorzitter sluit om 20.30 de vergadering, 
 
Thema Energielabel en energiebesparing van comfortverhoging van uw 
woning 
Presentatie door Huib Visser, energie-adviseur van EPA-id. 


