LINKSOM OF RECHTSOM

HOUD WESTERKOOG
VEILIG EN GROEN

Wat bekent het nieuwe bestemmingsplan

voor U?

Westerkoog in het Groen

Ontwerpbestemmingsplan Westerkoog
In 2003 hield de gemeente een voorlichtingsbijeenkomst over het
voorontwerpbestemmingplan. Nu 5 jaar later komt zij met het ontwerpbestemmingsplan.
Ondertussen is er veel veranderd in Zaanstad.
Het nieuwe bestemmingsplan heeft volgens de gemeente een conserverend karakter.
De gemeente schrijft: ‘Doel van het nieuwe bestemmingsplan is om een eigentijds
planologisch en juridisch kader te bieden voor het beschermen van het woon- en
leefmilieu in het plangebied.’
Gezien de ontwikkelingen de laatste jaren als gevolg van de zwabberende
gemeentepolitiek hebben wij ernstige bedenkingen over het nieuwe bestemmingsplan.
Wie zijn wij?
Een groep enthousiaste vrijwilligers die jarenlang actief hebben deelgenomen in allerlei
commissies, klankbordgroepen en andere overlegorganen. Steeds moesten wij
constateren, dat ondanks overleg en gemaakte afspraken, de gemeente haar eigen gang
gaat. Meepraten is goed, zolang het in het straatje van de gemeente past.
Wij hebben in december 2007 voor de procedures een stichting opgericht.
Stichting Rondom De Binding heeft onder andere als uitgangspunt: het verbeteren en
behouden van de leefbaarheid in de wijken Westerkoog en Westerwatering. Waarbij de
nadruk wordt gelegd op de natuur en het milieu; het groene karakter van de wijken. In de
gestarte procedures laten wij eventueel de rechter beslissen of de gemeente voldoet aan
de wettelijke voorwaarden voor het handhaven en verbeteren van een beter leefmilieu in
de wijk.
Rondweg
In mei 2003 was in overleg met de bewoners besloten om de rondweg op de volgende
wijze in te richten:
• De rondweg wordt versmald van 9 naar 7 meter
• Westerkoog is een verblijfsgebied, daarom zal een 30 km zone worden ingesteld
• De gehele rondweg wordt voorzien van een voet- en fietspad aan de binnenkant
van de ring
• Ter hoogte van alle zijwegen zal een steunpunt van 2 meter breed in het midden
van de rijbaan worden aangelegd, zodat voetgangers veilig kunnen oversteken
• Voor bushaltes langs de rondweg zullen geen havens worden aangelegd; de
bussen zullen op de rijweg halteren.
Wat van deze afspraken terecht is gekomen, kan iedereen met eigen ogen zien.
De rondweg is gevaarlijker dan ooit.
De bestemming van de rondweg is in het nieuwe bestemmingsplan veranderd van
Verblijfsdoeleinden (ontsluitingsweg voor bestemmingsverkeer) naar Verkeer
(doorgaande weg voor heel Zaanstad en Noord Holland).

Van Prachtwijk naar Krachtwijk

Samen voor een veilige en leefbare wijk

Het middengebied
Een ander belangrijk punt in het nieuwe bestemmingsplan is het middengebied van de
wijk. Ooit lag hier de eigenlijke ontsluitingsweg met de bestemming ‘Verkeer’. Op basis
van een vrijstellingsprocedure is de ontsluitingsweg bebouwd (Prinsenstichting). In het
nieuwe bestemmingsplan is de bestemming van de ontsluitingsweg veranderd naar
‘Maatschappelijk’ (Scholen, Prinsenstichting, Woonservicewijk) en
‘Verblijfdsdoeleinden’.
Behalve de vestiging van de Brede School is veel in het middengebied nog opengelaten.
Maar met de huidige flexibele bestemming kan het geheel worden volgebouwd. De
gebrekkige ontsluiting van dit middengebied zal veel verkeers- en parkeerdruk op het
centrum van de wijk geven. Hiervoor heeft de gemeente geen oplossing.
Het nieuwe bestemmingsplan geeft veel gebieden de bestemming Verblijfsgroen. Binnen
deze bestemming kan groen van de ene op de andere dag overgaan in een parkeerplaats,
fietspad of ontsluitingsweg. In praktijk hebben veel Zaankanters al de boomhakwoede
van de gemeente ervaren. Steeds meer groen verdwijnt, voor bebouwing, wegen,
parkeerplaatsen, etc. Laat dit niet in ons groene Westerkoog gebeuren. Zoals de gemeente
in de kleurige wijkfolder kopt: “Westerkoog in het Groen”.
De Vuister is straks verdwenen en over de bibliotheek wordt helemaal niet meer gerept in
de nieuwe wijkfolder. Het volbouwen van het middengebied zal de verkeers- en
parkeerdruk in het centrum alleen maar doen toenemen.
Stichting Rondom De Binding voert strijd voor het behoud en verbetering van het
leefmilieu in de wijk.
DONEER EN/OF MACHTIG STICHTING RONDOM DE BINDING
Actie voeren kost geld. Steun ons met een donatie.
Postbankrekening 5354369 t.n.v. Stichting Rondom De Binding te Koog aan de Zaan.
Vermeld duidelijk uw adresgegevens, eventueel telefoonnummer en email adres bij de
donatie. Wij houden u dan op de hoogte van het verloop van de procedures.
Vergeet niet de machtiging aan de achterzijde in te vullen en te ondertekenen.
Stuur of breng deze naar:
De Glazenmaker 46, 1541 RG Koog aan de Zaan.
Westerzoom 14, 1541 TW Koog aan de Zaan.

Westerkoog Prachtwijk. Laat het geen Krachtwijk worden!
Samen voor een veilige en leefbare wijk!
Voor actuele informatie bezoek de website: www.rondomdebinding.nl
Email: stichting@rondomdebinding.nl
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Machtiging
Ondergetekende,

Naam: ……………………………………………..
Adres: ……………………………………………..
Postcode en Woonplaats: ………………………...
Geboortedatum: …………………………………..
Email adres: ………………………………………

machtigt hierbij:

Stichting Rondom De Binding, gevestigd te Koog aan de Zaan,
om zijn/haar belangen te behartigen en te vertegenwoordigen in
de bestuursrechtelijke procedures, met het recht van substitutie,
inzake:
alle procedures die direct of indirect betrekking hebben op het
bestemmingsplan Westerkoog in Koog aan de Zaan, waaronder
expliciet het ontwerpbestemmingsplan van B&W van de
gemeente Zaanstad, dat van 14 februari 2008 tot en met 26
maart 2008 ter inzage is gelegd.

…………………………………………
(handtekening)

Datum: ………………………………..

Van Prachtwijk naar Krachtwijk

