
 

Notulen bewonersavond in de Hofwijk 

Thema: Groen 
Datum: 06-06-2018 
 

Opmerkingen: 

 Ophogen van de grasvelden is al jaren niet gebeurd. 

 Groen aan de kopse kanten van de woningen (omgeving Hof van Holland e.v.) staat nu erg 
hoog. Wens is om wel het groen te behouden en niet om te vormen naar gras, in verband met 
angst voor voetballen / overlast. 

 Vorm het groen absoluut niet om naar gras. 

 Geen lage beplanting i.v.m. de echo. 

 Hou bij eventuele omvorming rekening met biodiversiteit (vogels/insecten) 

 Onveilig gevoel door hoge heesters 

 Groenvakken voor de flats zijn in beheer van zowel woningbouw als gemeente.  

 Het adoptievak bij Hof van Saenden lijkt niet te worden onderhouden door bewoners. 
 

Vragen: 

 Wat doet de wijkonderhoudsploeg nu dagelijks? 

 Wat doet de wijkonderhoudsploeg tegen zwerfvuil? 
In de wijk wordt op maandag en woensdag op zwerfvuil geprikt, er rijdt wekelijks een 
veegwagen en de handveger komt hier geregeld. Echter is vorige week een overleg geweest 
over afval en een verslag hiervan is gedeeld op de facebookpagina van de Hofwijk.   

 Kunnen de plantvakken worden gesnoeid of omgevormd? 

 Er wordt veel wild geplast in de bosjes, waar kan ik mijn melding kwijt: www.zaanstad.nl -> 
melding maken – overlast.  

 Op het marktplein in Wormerveer is een paaltje omver gereden. Kan dit worden gerepareerd? 
 

Acties/afspraken: 

 Wouter en Michel gaat na of omvorming van de plantvakken mogelijk is. Ingezet wordt op 
heesters voor heesters. Bewoners worden door Michel en Wouter bij de plannen betrokken en 
gepoogd wordt om meer kleur toe te voegen in de beplanting. Met de overige wensen (niet te 
laag, geen gras, groen op de kopse kanten, wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. De 
plannen worden afgestemd met de bewoners, alvorens iets wordt omgevormd.  

 De groenvakken voor de flats van de gemeente worden ingeboet, daar niet alle beplanting tot 
zijn recht is gekomen. Mochten bewoners het groen wensen te adopteren dan is dit mogelijk. 
Aanmelden kan via groenadoptie@zaanstad.nl. 

 Gemeente heeft contact met de groenadoptanten van het groen bij Hof van Saenden. 
Groenadoptie dient uiteraard te worden onderhouden, anders beëindigd de gemeente de 
overeenkomst met de groenadoptant en neemt deze het groen weer in eigen beheer. Echter 
staat ook de groenwens van de adoptant centraal. De gemeente is daarom altijd in gesprek. 
Wouter en Nienke gaan nog ter plaatse om het groen te bekijken en het gesprek met de 
adoptant verder te voeren. 

 Nienke gaat na of er officieel sprake is van groenadoptie voor de adressen Hof van Holland 26 
en Hof van Saenden 45. 

 Op maandag 11 juni 2018 om 11.00 uur staat op de Slachthuisstraat 63 te Zaandam (locatie 
gemeente, achter de Aldi en de Lidl) een overleg gepland met enkele geïnteresseerde 
bewoners, de verkeersdeskundige en de speelbeheerder om verder te praten over verkeer, 
spelen en hondenbeleid. Indien bewoners willen aansluiten, is men maandag van harte 
welkom.  
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