
    

Verslag van de Algemene Ledenvergadering  van de Vereniging Zaans 
Erfgoed d.d. 23 april 2022 

De bijeenkomst werd gehouden in de hervormde kerk aan het Noordeinde 21 in 
Wormerveer en de middag werd ingeleid door Simone Spakman. De zaal was goed 
gevuld.

1 Voorzitter Peter Tange opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2 Voor we aan de vergadering beginnen staan we stil bij het overlijden van:
- Henk van ‘t Loo: hij heeft als fotograaf veel foto’s gemaakt over historische panden, 
ook voor het blad Met Stoom, en publicaties van de vereniging.
- Ruud Pauw: Ruud heeft grote betekenis gehad voor het behoud van het Zaanse 
Erfgoed; Ruud hield in de Zaanse Raad vele malen pleidooien voor het behoud van 
erfgoed en was - samen met onze vereniging - vaak initiatiefnemer om panden te 
beschermen.

3 Afmeldingen kwamen binnen van: Kees Stuurman, Winnie de Wit, Francis Engels, 
Frits Poiesz en Cees Hooyschuur.

4 Het verslag van de ledenvergadering van 30 oktober 2021 wordt vastgesteld.

5 Financiën:
Mieke van Braam geeft een toelichting op de jaarrekening 2021
In het financieel jaarverslag wordt een melding gemaakt van een gift (uit een legaat) 
van €10.000,- .
Over eventuele prijsverhogingen van het blad n.a.v. de papierprijzen zijn nog geen 
gegevens bekend. Het financieel jaarverslag laat zien dat de vereniging financieel 
gezond is.

6 Verslag kascommissie:
De verklaring van de kascommissie, bestaande uit Piet Oudega en Car Husslage, 
luidde: ‘De boeken van 2021 zijn gecontroleerd, het gecontroleerde gaf een getrouw 
beeld van de baten en lasten van de vereniging.’De penningmeester en het bestuur 
werden daarop door de aanwezige leden décharge verleend over het in 2021 
gevoerde beleid.
De huidige kascommissie werd bedankt voor haar inzet. Piet Oudega trad af als 
commissielid en het nieuwe lid werd, oud penningmeester van de vereniging, Jos 
Bezuijen. Car Husslage blijft als 2e commissielid nog een jaar aan.

7 Het jaarverslag 2021 wordt vastgesteld.
Over de jubileum activiteiten - Zaans Erfgoed bestaat 60 jaar - wordt toegelicht dat de 
interviews ook dit jaar een vervolg krijgen en op onze site en middels de Orkaan zijn 
de opnamen te zien.
Aandacht wordt gevraagd voor ‘varend’ erfgoed. Hiervoor is geen Zaans beleid 
vastgesteld; landelijk zijn er wel regelingen. Bij komend overleg met de gemeente zal 
dit benoemd worden.
Ook kijken we terug op een jaar waarbij enkele bestuursleden door 
gezondheidsproblemen minder in staat waren om een volledige bijdrage te leveren. 
Aanvulling van ons bestuur zou zeer welkom zijn.



8 Afscheid: bestuurslid René Prins en bestuurs-notulist Judith Friso stoppen met hun 
werkzaamheden, maar konden helaas niet aanwezig zijn. Wij bedanken hen voor hun 
inzet en zullen hen een attentie bezorgen. 

 

9 Actualiteiten 2022, een verslag van de voorzitter:

- Op de laatste dag van de verkiezingen hebben we een brief bezorgd bij alle 
lijsttrekkers. In de wetenschap dat zij de volgende dag de onderhandelaars 
zullen zijn die een nieuw college gaan formeren. Wij hielden in de brief een 
pleidooi voor 2 formatie plaatsen extra voor handhaving en toezicht en 2 
formatie plaatsen extra voor monumentenbeleid en ontwikkeling t.b.v. 
bescherming en vroegen aandacht voor het betrekken van bewoners bij 
stedenbouwplannen in een vroegtijdig stadium. Na de collegevorming gaan we 
kennismaken met wethouder/college en raad.
Conform onze samenwerkingsovereenkomst hebben wij ook dit jaar weer 10 
panden voorgedragen om opgenomen te worden als gemeentelijk monument.
Ook hebben we panden uit de wederopbouw periode ter bescherming 
ingediend.

- We hebben een bezwaarschrift ingediend m.b.t. de voorgenomen sloop van de 
Beatrix-flat in Zaandam en hebben alternatieven plannen voor gewijzigd 
gebruik aangereikt.

- De woningbouwplannen bij de voormalige AH-panden aan de Westzijde (24-34); 
hierbij zijn wij in gesprek met de gemeente over een stedenbouwkundig 
programma en wij sluiten aan bij de bewonersparticipatie. Het doel is om de 
authentieke gevels te herstellen en behouden.

- We ondersteunen het initiatief om een Vermaning te realiseren op het 
Zonnewijzerspad op de Zaanse Schans.

- We zijn intensief betrokken bij het ontwerp van de herinrichting voor 
woningbouw van het Ardagh-terrein in Zaandijk - beter bekend als het 
voormalige Pielkenrood-terrein.

- Handhaving en toezicht op de Zaanse Schans is voor ons een grote prioriteit.
De Zaanse Schans heeft een nieuw bestuur gekregen en in de nieuwe structuur 
krijgt onze vereniging een plaats in het nieuwe ‘Overleg Zaanse Schans’ - OZS.
We kijken uit naar het eerste overleg.

- In Krommenie vragen we sinds 2015 al aandacht voor de sloopdreiging bij het 
pand Zuiderhoofdstraat 54A; beter bekend als de schoenenwinkel. 
Eveneens zeer actueel is de ontwikkeling van Zonnelaan 1; de villa Sijpesteijn, 
waar we een lans breken voor behoud en gemeentelijke bescherming.

- Onze vereniging maakt complimenten aan de gebroeders Visser, zij 
realiseerden een prachtige film over de Zaanse houtbouw.

- Het zal U niet ontgaan zijn dat wij in het kader van het 60-jarig jubileum van 
onze vereniging regelmatig interviews publiceren; ook dit jaar gaan we daar 
mee door.



- Het blad Zaans Erfgoed kreeg een nieuwe eigentijdse lay-out en de redactie 
kreeg een permanente vertegenwoordiger in onze bestuursvergaderingen. 
Afstemming van informatie lukt zo beter.
Het blad zal in het vervolg na 1 jaar ook digitaal (op onze website) te lezen zijn.

- De laatste maanden hebben we een aantal gesprekken gehad met de 
bestuurders van de woningbouwcorporaties ZVH en Parteon. Bij het vernieuwen
van vroeg 20e-eeuwse buurten en wijken willen we in een vroegtijdig stadium 
met elkaar kennis uitwisselen, bijvoorbeeld door samen door de wijk te lopen en
te wijzen op de historische waarden. 
De gemeente verzoeken we hierbij bestuurlijk, sturend, aan te sluiten.

- In het algemeen kun je stellen dat we alert moeten zijn als het gaat om 
verdichtingsbeleid (hoogbouw); het moet wel passen in de omgeving. We 
denken bijv. aan in ontwikkeling zijnde plannen in Zaandam bij ‘Kan-palen’ aan 
de Oostzijde en plannen voor de Slachthuisbuurt,maar ook bij de haven in 
Westknollendam.

- Onze wens om een historische scheepswerf te realiseren in bij voorkeur 
Zaandam blijft een van onze initiatieven. We hebben wel een principe-
overeenstemming voor een ligplaats voor de ‘Standardt’, de replica van het 
schip van Peter de Grote. 
Op dit moment maken we daarbij een pas op de plaats, want het schip vaart 
onder Russische vlag en is nu helaas niet welkom in de Zaanse wateren. 
(Oekraïne-maatregelen). 
We hopen op betere tijden: ook de kapitein en de bemanning verafschuwen de 
oorlog en staan aan de kant van Oekraïne.

Dit zijn de vele werkzaamheden die door een kleine groep deskundige, enthousiaste 
en actieve leden worden gedaan, maar versterking blijft onze wens. Laat het ons 
weten als U interesse heeft.

10 Voorafgaand aan de  pauze werd er een toelichting gegeven door Marene Kok over
de wandelingen-rugzak. Wandelen in de Zaanstreek van bank naar bank.

Na de pauze werd een lezing gehouden door Peter Ulle, voorzitter van de Hemmes-
groep. Hij praat ons bij over de stand van zaken bij de herontwikkeling van de 
Hemmes, het buitendijkse schiereiland nabij Haaldersbroek aan de oostzijde van de 
Zaan. Een mooi project met de herbouw van een molen, werkplaatsen en tiny-houses. 
Alles verwijzend naar de historie van de plek, uitgevoerd met een historiserende 
aanblik.


