Oud Koog, Oud Zaandijk, Westerkoog & Rooswijk

Westerkoger Piet van Tellingen
over zijn wijk
Veel Zaankanters en Westerkogers kennen Piet van Tellingen als het gezicht van het
CDA Zaanstad. Sinds 2005
is hij fractievoorzitter, nadat Ronald Ootjers als wethouder in het college heeft
plaatsgenomen. Van Tellin-

gen, geboren in Zeist, heeft
lange tijd in de landelijke politiek gewerkt als voorlichter van de ARP Tweede Kamer fractie, voor hij in 1978
als hoofd voorlichting van de
gemeente Zaanstad aan de
slag ging.
Hij verhuisde van Zoetermeer naar Koog aan de
Zaan. Vanaf 1982 heeft hij
in Hilversum gewerkt. Eerst
bij de NCRV en later bij de
NOS, waar hij voor zijn pensioen in 2002 afscheid nam
als hoofdredacteur van het
Radio 1 journaal.
In zijn achtertuin aan de Kogerwatering vertelt hij over
het verleden, heden en toekomst van de wijk. “Westerkoog is altijd een mooie wijk
geweest en het is een mooie
wijk gebleven”, steekt hij van
wal. Hij wijst op de enorme
boom in zijn tuin. “De appelboom heb ik meegenomen uit
Zoetermeer. Toen was het nog
een klein boompje. Ik herinner me nog dat het weiland helemaal open was. Kieviten en
grutto’s kon je allemaal horen.” Achter zijn huis loopt
de Mallegatsloot met aan de
overkant Westerwatering. De
mussen tsjilpen vrolijk door
de tuin. “Nu na 30 jaar moeten er dingen vernieuwd wor-

den. Er moet opnieuw naar het
centrum gekeken worden. We
krijgen straks een centrale bibliotheek in Inverdan. Ik kan
begrijpen dat het hier dan te
duur wordt een filiaal te houden. Maar op fietsafstand komt
een buitengewoon modern

pand met een goede collectie.
Misschien blijft er ook wel wat
hier hoor”, laat hij geruststellend weten.
Afbraak voorzieningen
”Iedereen wil graag het buurthuis houden, ik ook. De gemeente heeft met Parteon afgesproken, dat als de Vuister
wordt gesloopt, er een kleiner
buurthuis voor terugkomt. De
mensen zeggen wel de Vuister moet blijven, maar je moet
maar eens aan de mensen van
de Vuister vragen hoe moeilijk
het is om vrijwilligers te werven.”
Het onderwerp gaat al snel
over het Woonservice project.
“Wat ik heel goed vind in de
nieuwe plannen, dat ze gaan
nadenken over de oudere generatie, zoals Piet van Tellingen. De woonservicewijk vind
ik fantastisch. Daar moeten
de mensen blij mee zijn.” Van
Tellingen schuift op zijn stoel
en vraagt: “Is er al een bijeenkomst geweest met een schets,
hoe het zou worden?”
Overleg tussen gemeente en
bewoners
In de wijk heerst de mening dat
er weinig met bewoners wordt
overlegd. De plannen zijn al
klaar voor iemand iets is gevraagd. Mogen de bewoners

alleen nog over de kleur van
de stoeptegels praten?
Van Tellingen een beetje geïrriteerd: “Er is een nadrukkelijke belofte en volgens mij is dat
ook geregeld, om mensen mee
te laten nadenken over het centrum. Over de Brede School is
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met omwonenden gesproken.
Weet je, het is dus niet waar. Er
is altijd een categorie die het
niet eens is met de plannen.”
Hoe betrouwbaar is de gemeente, als met omwonenden
over de rondweg is gesproken
en de afspraak een 30 km zone was?
“Ik ben nog steeds van mening dat dat zo zou moeten,
maar dat schijnt pas te kunnen
als het verhaal rond de busbrug klaar is.” Van Tellingen
buigt over de tafel: “Ik zal het
je eerlijk vertellen. Het probleem voor de gemeente is, er
wonen in onze wijk te veel eigenwijze mensen, die het beter
weten. Bij overleg moet je geven en nemen.” Een windvlaag
ruist door de appelboom, mussen stoppen even met tsjilpen.
De afspraak was toch dat de
Westerkoogweg bebouwd kon
worden door de Prinsenstichting omdat de Binding niet zou
opengaan?
“Ik ben geen fan van dat besluit hoor. Maar ja, hoe lang
geleden is dat al? 15 jaar geleden?
Over de busbrug worden wij
het in deze wijk nooit eens. Dit
is een absoluut dilemma, als
bewonersgroepen zelf eensgezind zijn over wat ze wel
en niet willen, dan ben je veel

sterker en is het voor de gemeente veel lastiger daar geen
rekening mee te houden. In deze wijk is altijd een grote mate
van verdeeldheid geweest.”
Van Tellingen wijst op het collegeakkoord. “Afspraak is dat
de brug tijdens de spits dichtgaat. Het argument van sluipverkeer gaat dan niet meer op.
Dit vind ik een buitengewoon
essentiële voorwaarde, daar
moet de gemeente ook aan voldoen.”. Hij staart voor zich uit
over de Mallegatsloot: “Ik heb
geaccepteerd dat die busbrug
opengaat, maar dat ik er een
warm voorstander van ben:
neen. Ik vind het een werkbaar compromis.” De vraag
blijft: hoe tijdelijk is een openstelling buiten de spits? Stellig
antwoord van Tellingen: “Dat
moet niet gebeuren, dat is dodelijk voor de wijk. Files op
de rondweg. Kinderen die over
der rondweg naar school moeten.”
Hij fronst zijn wenkbrauwen:
“Ik maak mij zorgen om de
rondweg, dat had zo niet gemoeten. Ik heb er met mijn
kleindochter gefietst, dat is
geen pretje. Omdat er in onze
wijk mensen wonen, dat heb ik
tweemaal meegemaakt, dat je
met zestig km per uur gepasseerd wordt. Het is toch niet te
geloven.”
De wijk versteent
Van Tellingen ziet de problemen dichter bij huis. “Wat mij
verontrust als bewoner... Ooit
zijn onze huizen gebouwd met
1,3 parkeerplaatsen. Inmiddels
heb je huizen met drie auto’s
… voor vader, moeder, zoon of
dochter. Daar kun je als overheid weinig aandoen, daardoor
is het op het mooie pleintje
voor mijn huis moeilijk voor
kinderen om buiten te spelen.
Hij legt zijn handen op tafel:
”Onze wijk versteent. Voor het
huis wordt de tuin met stenen
belegd, om er twee auto’s neer
te kunnen zetten. Ik zou willen dat mensen bij aanschaf
van meerdere auto’s na zouden denken. De prijs die wij
betalen, is dat er minder speelplaats is voor kinderen… dat
je op sommige punten vastloopt.”
Wat vind je van het nieuwe
ontwerpbestemmingsplan, dat
ruimte geeft om parkeerplaatsen langs de rondweg aan te
leggen?
Van Tellingen: “Ik ben er geen
voorstander van, dan wordt het
met parkeren gevaarlijk. Meer
mensen zouden de fiets moeten nemen. Om boodschappen
te doen. De mentaliteit moet
veranderen.”
Van Tellingen ergert zich aan
het onderhoud in de wijk.
“Soms is het meer dan 30 jaar
geleden, dat er wat aan gebeurd
is. Waar ik ontzettend blij mee
ben, is het scherm langs de A8.
Dat vind ik wel een verdienste
van dit college, zeker van Linnekamp.”
Van Tellingen beëindigt het gesprek: “We hebben nog steeds
een sprankelend winkelcentrum, we wonen nog steeds
dichtbij de trein.” Hij kijkt
over zijn tuin, waar de appelboom zijn bloesem heeft verloren en nu jonge appeltjes hangen.

Buren helpen elkaar
in Westerkoog
‘Kunnen jullie mij helpen
met het opruimen van de
plantenbakken op het balkon, het even aanvegen en
de bakken in de berging zetten?’ Mevrouw kwam net
uit het ziekenhuis en kon het
zelf niet doen. Een vrijwilliger van de Buurthulpcentrale heeft het voor haar opgeknapt. De Buurthulpcentrale
in Westerkoog draait nu een
paar weken en voorziet duidelijk in een behoefte.
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De Buurthulpcentrale brengt
bewoners die zelfstandig wonen, maar door hun leeftijd

of een beperking hulp bij een
klusje nodig hebben in contact met buurtbewoners die
dit op vrijwillige basis doen.
Inmiddels zijn er al heel wat
verzoekjes voor klussen binnen gekomen. Het gaat dan
om korte klusjes, waarbij mensen net even hulp nodig hebben, zoals boodschappen doen
(ook samen met de auto), een
huis- of tuinklusje, een technisch klusje, het instellen van
de TV en andere apparatuur,
een keer wandelen, vervoer en/
of begeleiding naar de specialist in het ziekenhuis, maar ook
de hond uitlaten.
Deze dienstverlening is gratis
als er geen kosten worden gemaakt en het binnen de mogelijkheden van de buurthulpcentrale past.
Voor nadere informatie en het
aanmelden van klussen kunt u
bellen naar 6148448 of komt u
liever even langs?
De Buurthulpcentrale bevindt
zich in het Steunpunt Woonservicewijken
Westerkoog
(buurtcentrum de Vuister),
Molenwerf 44 en is geopend
van maandag t/m vrijdag van
9.30 – 16.30 uur.
Ook bereikbaar per e-mail:
buurthulpcentrale@welsaen.nl

Wijkoverleg Westerkoog
struikelt over busbrug
In een open brief aan wijkwethouder Hans Luiten heeft de
voorzitter van het wijkoverleg Gerard Balke laten weten geen vertrouwen meer
te hebben in de gemeente.
“Met inspraak en afspraken
wordt een loopje genomen”,
aldus een teleurgestelde Balke. Pas nog verschenen zonder overleg of aankondiging
vrachtauto’s bij de basisscholen De Golfbreker en de Watermolen om met de bouw
van de Brede School een
aanvang te nemen. De sportdag voor de onderbouw kon
niet meer plaatsvinden op
het vrije veld naast de scholen. Verder maakt de schoolleiding zich ernstige zorgen
over de verkeersveiligheid.

Al jaren gaat de gemeente
haar eigen gang, ondanks afspraken met bewoners. Van
de 30 km zone op de rondweg is niets terecht gekomen. En ook de bezuinigingen hebben de wijk geen
goed gedaan. Het verdwijnen
van de politiepost, de bibliotheek, buurtcentrum de Vuister en waarschijnlijk de sporthal zijn een aantasting van
de leefbaarheid in de wijk.
Het openstellen van de busbrug buiten de spits leek een
acceptabel compromis, maar
nu het Zaans Verkeers- en
Vervoersplan uitgaat van een
totale openstelling, is voor
het bestuur de maat vol. “Op
mooie woorden kun je niet
fietsen”, aldus Balke.

