Verslag bijeenkomst 11 juni in de Hofwijk
Verkeer, spelen en honden in de Hofwijk met Hans Kruiderink en Rene de Vries

Opmerkingen



Op 11 juli staat er een overleg met de wijkagent en de wijkboa ingepland.
Via Maak.zaanstad.nl is het nieuws over de ontwikkelingen over MAAK.Kogerveld te volgen.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan ook via deze website.

Vragen en afspraken per onderwerp
Afvalbakken:
 Kan er een vuilnisbak worden geplaatst naast de Witte Olifant?
Honden:
 Er is onduidelijkheid over de uitrenzones van honden, over de bebording en over de
hondenpoepbakken. Toegezegd wordt dat Hans onderzoek gaat verrichten en binnen twee
weken met een voorstel komt voor uitrenzones, beplanting, bebording en bakken.
Spelen:
 Bij de kleine speeltuin mist een bankje.
Bij de speeltuin wordt een bankje geplaatst.
 Kan de zandbak bij de kleine speeltuin weg?
Indien er voldoende draagvlak is uit de buurt en dit kan worden aangetoond, dan kan de
zandbak worden verwijderd. Een andere optie is het leveren van een net die door de
bewoners iedere dag op de zandbak wordt gedaan. Ook kan er op verzoek vaker geharkt
worden in de zandbak. Overigens wordt het zand ieder jaar ververst.
Afgesproken wordt dat de facebookpagina van de Hofwijk wordt gebruikt als platform voor
draagvlak voor het eventueel verwijderen van de zandbak.
 Kan de zandbak bij de grote speeltuin weg?
Indien er voldoende draagvlak is uit de buurt en dit kan worden aangetoond, dan kan de
zandbak worden verwijderd. Een andere optie is het leveren van een net die door de
bewoners iedere dag op de zandbak wordt gedaan. Ook kan er op verzoek vaker geharkt
worden in de zandbak. Overigens wordt het zand ieder jaar ververst.
Afgesproken wordt dat de facebookpagina van de Hofwijk wordt gebruikt als platform voor
draagvlak voor het eventueel verwijderen van de zandbak.
 kan er een extra bankje worden geplaatst naast het andere bankje? De bankjes worden goed
gebruikt dus een extra bankje zou welkom zijn.
 Er staan meerdere prullenbakken rondom de speeltuin, maar niet bij het bankje. Kan er of een
extra prullenbak worden geplaatst of kan de prullenbak bij het bankje worden geplaatst?
 Indien een picknicktafel tot de mogelijkheden kan behoren als uitbreiding op de speeltuin, is
dit zeer gewenst. Bewoners zijn gewezen op het feit dat een picknickbank uit kan nodigen tot
hangen / hangjongeren. Echter is een picknickbankje ook zo weer uit de openbare ruimte
verwijderd.
Verkeer:
 Er wordt een radar geplaatst op 1 locatie in de Hofwijk rondom Hof van Zaenden, nabij de
Fluxus. Een uitdraai van de metingen kan worden gedeeld met de bewoners, maar bij deze
uitdraai is een toelichting wel gewenst. Hier wordt nog met elkaar contact over opgenomen.
 Er is een Smiley in de roulatie binnen de gemeente Zaanstad. Kan de Smiley neergezet
worden voor de Oostzijde 268-277?
De smiley kent een planning en de locatie wordt hierin meegenomen.
 Het plein bij de Oostzijde 300 is zeer overzichtelijk. Kan hier door een verkeersdeskundige
een oplossing voor worden gezocht?
Dit wordt onderzocht.






Bij het parkeerterrein vanaf de BigGym wordt hard van het parkeerterrein af gereden. Dit
levert gevaarlijke situaties op voor verkeer die op de doorgaande weg rijdt.
Er wordt nagegaan of hier herhalingsborden kunnen worden geplaatst en Nienke gaat in
gesprek met BigGym over andere onderwerpen en neemt dit als extra onderwerp om te
bespreken met BigGym mee.
Op de Heijermansstraat is de bebording dat men in een woonwijk rijdt erg onduidelijk.
Op 9 juli om 9.00 uur staat een vervolgafspraak ingepland met Rene de Vries.

Voertuigen op het water:
 Op het water wordt te hard gevaren. Waar kan ik mijn melding hierover kwijt en kan ik
bebording aanvragen?
Meldingen kunnen worden gemaakt op www.zaanstad.nl. U kiest dan voor Melding maken.
Door het maken van een melding komt deze direct bij de juiste collega(s) terecht en krijgt een
zaaknummer en een wachtwoord en kunt u uw melding volgen. Krijgt u geen reactie op uw
melding, neem dan met het meldingsnummer contact op met Nienke Glorie, dan gaat zij er
achteraan.

