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Fontein Zilverschoonplein, verkiezing van het ontwerp herinrichting Zilverschoonplein

DATUM
ONS KENMERK

Geachte heer, mevrouw,
Op verschillende manieren is er contact geweest over de aanpassing van de fontein op het
Zilverschoonplein. De fontein kon namelijk niet goed worden onderhouden en schoongehouden. Er
zijn verzoeken geweest om een heel andere fontein te plaatsen. Gezien de hoge kosten van
aanpassing om het water schoon te maken en te houden met ondergrondse installaties is gekozen
voor behoud van de fontein met aanpassing van de waterbak en het kunstwerk. Het kunstwerk bij de
fontein was in slechte staat en is daarom weggehaald. Wat er op de fontein komt te staan, leggen we
graag aan u voor!
Werkzaamheden en ontwerpen
De fontein is inmiddels weer schoon en veilig. Op de overgebleven betonnen poer, waarop het
bronzen kunstwerk gestaan heeft, is een tijdelijke fonteinspuiter gekomen. Voor het bronzen
kunstwerk wordt naar een goede vervanger gezocht. Daarom heeft de gemeente een bedrijf gevraagd
een aantal ontwerpen te maken. Ook bewoners konden meedenken en medeontwerpen.
Uiteindelijk heeft dit geleid tot een drietal ontwerpen, die te vinden zijn in de bijlagen van deze brief.
De verkiezing: Welk ontwerp op de fontein?
De ontwerpen leggen wij nu voor aan de buurt. U als bewoner bepaalt welk ontwerp uiteindelijk op de
fontein wordt geplaatst. Dit kan door middel van het uitbrengen van een stem voor één van de
ontwerpen.
U kunt tot 13 januari 2019 uw stem uitbrengen via het e-mailadres fonteinplein@zaanstad.nl en
daarbij uw naam en adres vermelden. U kunt ook een brief sturen met daarin de vermelding van uw
voorkeur voor het ontwerp, via bovengenoemd postadres. Het ontwerp dat uiteindelijk de meeste
stemmen krijgt, laten wij maken en gaan wij ook plaatsen.
De ontwerpen en toelichting
Het is mogelijk om de ontwerpen wat gedetailleerder te bekijken bij Het Element, gevestigd aan het
Zilverschoonplein 18 te Zaandam. Met vragen over het ontwerp, kunt u terecht bij mij via het
telefoonnummer 14 075.
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De fontein, verdere veranderingen
Er wordt op speelse wijze gezorgd voor een veilige fontein, door de binnenkant van de bak van de
fontein op te hogen en daar water overheen te laten lopen. Ook wordt de fontein voorzien van
verlichting en kleine spuiters.
De herinrichting van het plein
Met de projectleider participatie, mevrouw Irma Gort, zijn gesprekken gevoerd met u als wijkbewoner
over de wensen voor een beter plein. Er is extra budget vrij gemaakt om te komen tot aanpassingen
op het plein. Een deel van dit budget gaat naar de fontein, maar er zijn wensen op het gebied van
straatmeubilair, spelen, groen, bomen en ontmoeten.
Met de wensen is een landschapsarchitect aan de slag gegaan om dit te vertalen naar een voorlopig
ontwerp. Het extra budget is niet genoeg voor een totale herinrichting, maar geeft ruimte om aan een
aantal wensen invulling te geven.
Wij willen de uitslag van de stemming over de fontein aan u laten weten en met u praten over het
ontwerp voor de herinrichting van het plein.
In verband daarmee nodigen wij u uit voor een informatieavond op:
Woensdagavond 16 januari 2019
om 19.00 uur
in gebouw Het Element
Zilverschoonplein 18 Zaandam

Vragen
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact
op via het telefoonnummer 14 075 en vraag naar Nienke Glorie of Cees Fleur.
Wilt u op de hoogte worden gehouden over alle ontwikkelingen in Kogerveld? Neem dan eens een
kijkje op https://maakkogerveldwijk.zaanstad.nl of meldt u aan voor de nieuwsbrief!
Met vriendelijke groet,
ook namens mevrouw N.C. Glorie (integraal gebiedsbeheerder) en mevrouw I. Gort (projectleider
participatie),

de heer C. Fleur,
projectleider Ingenieursbureau
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Bijlage 1: de ontwerpen
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