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Laat u bijpraten en schuif aan!
Hoe ziet uw buurt eruit in 2040?

MAAK.weken Kogerveldwijk
29 oktober - 12 november

gemeente Zaanstad
Afdeling Communicatie

Op 29 oktober trappen we de twee
MAAK.weken af met een presentatie van
stedenbouwer Jeroen Ruitenbeek. U wordt
bijgepraat over de laatste ontwikkelingen.
Hoe zit het met De Witte Olifant en Kan
Palen? Wat gebeurt er met de rest van het
terrein van het Oostzijderpark? En hoe staat
het met de fontein op het Zilverschoonplein?
U hoort het allemaal.

Inloopmarkt en MAAK.sessies
Na de aftrap zijn er twee weken lang
activiteiten in de wijk: MAAK.sessies
over diverse thema’s. Meldt u aan tijdens
de inloopmarkt, neem een kijkje online
of meldt u per e-mail aan via
maakkogerveldwijk@zaanstad.nl.

Tijd: 15:00-17:00 uur en 19:00 – 21:00 uur
Locatie: Surbeza Samen 1 Samen Sterk:
Slachthuisstraat 67 Zaandam

Kijk voor meer informatie op:
maakkogerveldwijk.zaanstad.nl

MAAK.WEKEN: DE AFTRAP
Kom ook op maandag 29 oktober!
De seizoenen worden natter, maar hoe
blijft u en de buurt droog? Denk mee
over hoe we waterlast kunnen
voorkomen. Met: ondernemer Samira Parti –
Jaouna, Hans Grotenbreg, adviseur openbare
ruimte, Nienke Glorie, gebiedsbeheerder en
Arjen de Laet, vakspecialist (allen Gemeente
Zaanstad)

Uw huis duurzamer maken en besparen?
Bespreek samen met experts de nieuwste
ontwikkelingen en ontdek welke maatregelen
u kunt nemen. Met: Marina Schuit (gemeente
Zaanstad) Raoul Santibanez (Duurzaam
Bouwloket) en Aleida Verheus (Atrivé, VvEbegeleiding bij verduurzaming)

FRIS EN ENERGIEK

MOOIE MIX

Aan de slag in eigen huis, hoe kunt u uw
woning verbeteren?

Hoe maken we de wijk klimaatrobuust?

Hoe moet de openbare ruimte eruit zien?

Waar en hoe creëren we toffe plekken in
de buurt?

KLEURRIJK ONTMOETEN

PARELS ONTDEKKEN

Maandag 5 november, 19:00 – 21:00 uur
Locatie: Het Element, Zilverschoonplein
18, Zaandam

Woensdag 31 oktober, 19:00 – 21:00 uur
Locatie: Bouwmensen, Jufferstraat 3,
Zaandam

GEZOND VAN LIJF EN GEEST

Hoe zorgen we voor een gezonde wijk?

Welke stappen moeten we volgens u zetten in
de zorg, het onderwijs en sport en bewegen?
Met: Tom Moons kennisspecialist Gezondheid
(gemeente Zaanstad) en Annelijn de Ligt,
(GGD), mensen van het Sportbedrijf en van
de Buurtcamping

Donderdag 8 november, 17:00 – 20:00 uur
Locatie: Wijksteunpunt, Slachthuisstraat
63, 1508 EC Zaandam

Woensdag 7 november, 19:00 – 21:00 uur
Locatie: Sociaal Wijkteam Hofwijk, Hof van
Holland 63, Zaandam

VERNUFTIG VERVOER

Wat doen we met het station en het
gebied eromheen?

De bereikbaarheid kan beter, het aantal treinen
is beperkt én het is er niet erg gezellig. Hoe wilt
u gebruikmaken van het station en het gebied
eromheen? Ontwerp mee aan het station van
de toekomst!
Met: Eric de Niet, visiespecialist (gemeente
Zaanstad), Sonja Puhl (Fietsersbond) en Jan
Broersma (werkgroep A8)

Vrijdag 9 november, 19:00 – 21:00 uur
Locatie: Sint Jozefkerk, Veldbloemenweg 2,
1508 WV Zaandam

ACTIEVE WIJK

Bespreek hoe u de openbare ruimte wilt
gebruiken en inrichten. Welke kleuren passen
in de buurt en wat doen we met verloren
plekjes?
Met: Marc den Hertog, stedenbouwer
(gemeente Zaanstad)

Praat mee over welke plekken we waar kunnen
realiseren, zodat u zich thuisvoelt.
Met: Martine Koppe, wijkmanager en
Irma Gort, projectleider (allebei gemeente
Zaanstad) en Hugo Rots (ontwerper)

Donderdag 1 november, 19:00 – 21:00 uur
Locatie: Het Element Zilverschoonplein
18, Zaandam

MAAK.weken: de terug- en
vooruitblik

Wat is de impact van een creatieve
broedplaats?

Wat heeft de Honigfabriek de afgelopen
jaren betekend voor de directe omgeving en
zou iets dergelijks ook denkbaar zijn in de
Kogerveldbuurt? Waar zou die dan moeten
komen en waarom? Ga creatief aan de slag!
Met: Marcel Verra, Netwerkspecialist
economie (gemeente Zaanstad), Els Bakker
(Honigfabriek)

maandag 12 november

Benieuwd waar allemaal aan is gewerkt in
de MAAK.weken? Of heeft u meegewerkt
en wilt u weten hoe het verder gaat? Kom
naar de eindtentoonstelling en ontdek het!

Donderdag 8 november, 19:00 – 21:00 uur
Locatie: De Honigfabriek, Zuideinde 74,
Koog aan de Zaan

Maandag 12 november, 17:00-20:00
uurLocatie: Bouwmensen Jufferstraat 3,
1508 GE Zaandam

maakkogerveldwijk.zaanstad.nl

Maandag 29 oktober
Tijd: 15:00 – 17:00 uur en 19:00 – 21:00 uur
Twee weken lang MAAKweken in de Kogerveldwijk
beginnen in het pand van Surbeza. Komt u naar de Aftrap?
U wordt helemaal bijgepraat over ontwikkelingen in de wijk
én kunt zich meteen inschrijven voor alle MAAK.sessies in
de weken erna. Van harte welkom!

MAAK.weken: de Aftrap
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Waar en hoe creëren we toffe plekken in de buurt?

Donderdag 1 november
Tijd: 19:00 – 21:00 uur
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Aan de slag in eigen huis, hoe kunt u uw woning verbeteren?

Woensdag 31 oktober
Tijd: 19:00-21:00 uur

Eindtentoonstelling
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Maandag 5 november
19:00 – 21:00 uur

Woensdag 7 november
19:00 – 21:00 uur

Hoe moet de openbare ruimte eruit zien?

Hoe maken we de wijk klimaatrobuust?
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Donderdag 8 november
19:00 – 21:00 uur

Wat is de impact van een creatieve broedplaats?

Donderdag 8 november
17:00 – 19:00 uur

Hoe zorgen we voor een gezonde wijk?

MAAK.weken Kogerveldwijk, kom ook!
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Maandag 12 november
17:00-20:00 uur

Eindtentoonstelling. Hoe gaan we verder?

Vrijdag 9 november
19:00 – 21:00 uur

Wat doen we met het station en het gebied eromheen?

