Ledenvergadering 16 november 2019
Afmeldingen: Pieter Bleeker, Peter Roos, fam. Van Ritbergen, fam. Wiepjes, fam. Voogd, Bob
Barendse, Jan Leguijt, Henk Bouwman, mw Kiel en Ans Pieper.
Hans Boekhoorn heet iedereen namens de vereniging welkom.
1 Welkom. De voorzitter bedankt de vrijwilligers van de Vermaning Westzaan voor de goede
verzorging: de vergadertafel is een plaatje!
2 Mededelingen. De voorzitter vertelt over de zware operatie die Jur Kingma heeft ondergaan. Het
gaat inmiddels goed met hem.
3 Verslag ALV 13 april 2019. Er zijn geen opmerkingen over het verslag. Onder dankzegging
wordt het vastgesteld.
4 Financiën. De voorzitter geeft aan dat het aantal leden op dit moment 1069 bedraagt, waarvan
849 uit de Zaanstreek, en verder uit alle provincies. De vereniging start binnenkort een
ledenwerfcampagne. De btw-verhoging van 3% op het tijdschrift Zaans erfgoed zal de Stichting
Uitgeverij Zaans Erfgoed voor haar rekening nemen, en daar zijn we dankbaar voor. Dit scheelt de
vereniging nl €450 per jaar. De vereniging heeft dit jaar ook een gift van €1250 mogen ontvangen
van de Vereniging Brave Hendrik. Dankzij deze gift – en het niet hoeven verhogen van de BTW op
het tijdschrift – hoeft de contributie ook dit jaar niet verhoogd te worden.
5 Activiteiten 2019 en actuele zaken. De Erfgoednota van Zaanstad is aangescherpt, en wij
hebben deze gemeentelijke nota van commentaar voorzien. Wij gaan er een sterkere positie door
krijgen.
Zaanse Schans: We hebben Johan Remkes gesproken en waren tevreden over zijn rapportage. We
zijn hoopvol over onze pogingen om een bestuurskwaliteit te krijgen. In ieder geval zouden wij
graag een voordracht willen kunnen doen voor een bestuurslid. We houden het scherp in de gaten.
We hebben bezwaar gemaakt tegen de afmeerpalen bij de Ooievaar en bij landje De Haan. Verder is
er op het Glop bebouwing gekomen, terwijl dat niet mag. Wij maakten ook hiertegen bezwaar.
De Grote Zaanse geschiedenisquiz was een groot succes, met dit keer als oudste deelnemer een
mevrouw van 105 jaar oud! Zij zat in team Monumenten Spreken, dat de vierde plek behaalde.
We waren bij het afscheid van Marjorie Verhoek, ‘onze ambassadeur’ binnen de afd. Monumenten
van Zaanstad. Haar afscheidscadeau was een VZE-geschenklidmaatschap.
Het Vrijwilligersbuffet in de Vermaning op Westzijde 181 was gezellig, maar er waren minder
mensen dan vorig jaar. We gaan onderzoeken hoe wij er meer vrijwilligers bij kunnen betrekken.
We hielden een brainstorm over het werven van nieuwe leden en daar zijn veel ideeën uitgekomen.
Volgend voorjaar kunnen wij daar meer over vertellen.
De vroeg 20e eeuwse woningbouw: Cynthia van den Berg van Zaanstad deed daar onderzoek naar
en beschreef het in een cultuurhistorisch rapport. Dit ter opvolging van haar belanghebbende nota
‘Dijken, Linten en Paden’. Ook deze nota hebben wij vooraf van commentaar kunnen voorzien.
De Zaandijker kerk heeft de landelijke Pieter van Vollenhoven prijs gewonnen, samen met 8 andere
kerkelijke gebouwen. Na de vergadering gaan wij deze prijs in Arnhem in ontvangst nemen.
Wij hebben advies gegeven over de nota ‘Sturing op Kwaliteit’. Bij het ingaan van de nieuwe
Omgevingswet zal de Monumenten en Welstandscommissie nl vervangen gaan worden. Dit is voor
onze vereniging van belang.
De PR commissie hield een Glaasje Erfgoed in de Loge van de Vrijmetselaars in de Stationsstraat
in Zaandam, en dat was naast leerzaam ook leuk. Verder werd er een Lopend Glaasje Erfgoed
georganiseerd op het Kalf en het Haaldersbroek. De bezoekers waren zeer enthousiast. De PRwerkgroep stond op de Monet-markt bii de Oostzijderkerk in Zaandam. En noteerde daar 6 nieuwe
leden. Op de jaarmarkt in Zaandijk werden eveneens 6 nieuwe leden verwelkomd.
Werkgroep Advies Documentatie en Meldpunt bedreigd Erfgoed: Westzijde 38: is een klokgaaf
pand, maar het gebouw op nr 40 is nu al te hoog, maar bij de komende nieuwbouw is daar nog een
verdieping bovenop getekend. Wij hebben bezwaar gemaakt en zijn bij de aanpassingen betrokken,
net als Stadsherstel. Lagedijk 31 tot 33: daar vindt een grote verbouwing plaats met een omvang die

niet binnen het Beschermd Dorpsgezicht valt. Wij zijn net als de bewoners tegen dit plan en zijn in
gesprek met de ontwikkelaar.
De lijst met onze monumentwaardige panden, waar regelmatig overleg over hebben met afd.
Monumenten gaat een belangrijker rol spelen bij toekomstige vergunningsaanvragen. Op de
bestaande kaart die op het stadhuis gebruikt wordt, staan alleen de gemeentelijke-, provinciale- en
rijksmonumenten ingetekend. Het idee is daar nu ook onze potentiële monumenten op te gaan
vermelden. Zo kan daar bij nieuwe ontwikkelingen beter op geanticipeerd worden. Opvolger van
Marjorie Verhoek is Lisa Constant en zij is voornemens 25 nieuwe monumenten aan te wijzen.
De werkgroep Wederopbouw arbeiderswoningen en kerkenvisie: Cees Kingma en Cees
Hooyschuur hebben twee zaterdagen rond gefietst en potentiële monumenten op een lijst gezet.
Afdeling Monumenten van de gemeente is hier blij mee en gaat ermee aan de slag.
Zaans maritiem: hebben een projectplan voor een historische scheepswerf gemaakt, deze is te
koop voor €5. Er is een locatieonderzoek afgerond naar deze werf en een ligplaats voor de
Shtandart. Zo wordt er gekeken naar een plek voor de werf op het Eiland, in eigendom van
Rochdale. Er zal worden vastgehouden aan het idee voor deze werf. De Shtandard was onlangs
weer in Zaandam, en daarbij vond toen overleg plaats tussen de kapitein en wethouder Sanna
Munnikendam. Er lijkt zicht op een vaste plek bij de Houtwerker. De kosten worden op dit moment
door de gemeente geïnventariseerd. Sail: het idee is volgend jaar traditioneel historische schepen
naar de Voorzaan te halen en op het Hembrugterrein en in de Achtersluispolder de zogenaamde gele
Oceaan tot stand te brengen. Er is een bedrag van €150.000 voor beschikbaar. Hopelijk schiet de
gemeente op met haar eigen plannen rondom dit evenement.
Andere zaken: Er werd afscheid genomen van Ruud en Wikje van Ritbergen als vrijwilligers van
het Zaans Museum. Vanwege hun lange werkzame leven voor het erfgoed in heel de Zaanstreek
werd besloten een speciaal nummer van het tijdschrift Zaans Erfgoed te maken, dat op de website
zal komen te staan.
Samen met Vereniging Historisch Zaandam wordt aan de gemeente gevraagd een Beeldkwaliteitsplan voor de Westzijde te ontwikkelen.
Samen met Stichting Babel hebben wij twee avonden georganiseerd over de afwegingskaders met
betrekking tot sloop/nieuwbouw of renovatie van de twintigste eeuwse arbeiderswijken in Zaanstad.
Het waren zeer informatieve avonden, met aan het eind ook een debat. Er waren flink wat mensen
van de organiserende twee clubs, maar ook bestuurders van woningbouwcorporaties, bewoners van
de wijken zelf en gemeenteambtenaren. Uiteindelijk resulteert het geheel in een aanbeveling voor
verantwoordleijk wethouder Söngul Mutluer. De verslagen zetten we op de website.
Vanmiddag halen wij in Arnhem de Pieter van Vollenhoven-prijs op, toegekend aan de Zaandijker
kerk. Dit doen we samen met Michiel van der Burght van Stadsherstel, eigenaar van de kerk.
Op 22 en 23 november staat deel 3 van de Zaanse Pophistorie op de rol in de Groote Weiver in
Wormerveer. Verhalen over punkmuziek en optredens van punkbandjes zullen er te horen zijn.
28 November is er overleg met wethouder Natasja Groothuismink. 29 Maart is er een Glaasje
Erfgoed rondom 700 jaar Zaanse geschiedenis, op cabaretesk manier gebracht door Jan Krijt in de
Kooger Vermaning.
De ledenvergaderingen 2020 zullen gehouden worden op 4 april en 7 november.
6 Wisseling bestuursleden. Winnie de Wit zal aftreden maar geeft aan te willen blijven. Dat krijgt
instemming van de leden.
7 Rondvraag Rob Berkhout, wethouder gemeente Wormerland meldt dat eigenaar van het terrein
waarop pakhuizen Maas, Waal en Schepel staan, er een portiersloge willen bouwen. Gerben
Dijkstra vraagt of er ook subsidie van Zaanstad te krijgen is, aangezien Wormerland dat wel geeft,
en er veel onbetaald werk voor Zaanstad wordt gedaan. De voorzitter vindt dat een risico: er zou
een gevoel van afhankelijkheid kunnen ontstaan of wij zouden ons verplicht kunnen gaan voelen.
Met betrekking tot de Erfgoednota-vraag van Rob Berkhout zegt de voorzitter daar graag over mee
te willen denken. Wim Visser heeft een filmpje over het werken met hout afgegeven, vraag is of wij
dat even kunnen tonen, helaas was er geen mogelijkheid het geluid erbij af te spelen. Car Husslage

uit Oost-Knollendam vraagt of er tijdens Sail misschien sloeproeien op de Voorzaan kan
plaatsvinden. De voorzitter vindt het een goed idee!
Op dat moment treedt burgemeester Jan Hamming met zijn vrouw binnen, zodat de voorzitter snel
het officiële gedeelte van de ledenvergadering sluit. Hierna volgt – met een prachtig lovende speech
– de feestelijke overhandiging van de Erepenning van Zaanstad aan Piet van Nugteren.

