
PEPERSTRAAT EN OMGEVING

# Aspect STERKTES # Aspect ZWAKTES

1 Inrichting Bloemengracht; mooiste straat 1 Inrichting Bebouwing en openbare ruimte in slechte staat
2 Inrichting Bloemgracht is goed opgeknapt 2 Inrichting Onduidelijke openbare ruimte; ingericht voor de auto
3 Panden winkels peperstraat aantrekkelijke huren 3 Inrichting Het is vooral de nietszeggende aankleding en het achterstallige onderhoud dat er voor zorgt dat het zo ongezellig aan doet 
4 Dichtbij centrum Inverdan 4 Inrichting Lelijke lege winkelpanden
5 Goed contact met buren 5 Inrichting Peperstraat is leeg en heeft geen uitstraling, bijv bij andere uitstraling gevels wordt het al leuker
6 Buffer voor achterliggende buurtem 6 Panden Veel leegstand

7 Panden Bouwplantoetsers op locatie kijken 
8 Verkeer Veel (doorgaand) verkeer
9 Verkeer De auto bepaalt het straatbeeld

10 Verkeer Ingang niet veilig (bij de bakker)

11 Verkeer
Fietspad lijkt te veel op voetpad = gevaarlijk Leegstand winkelruimtes Peperstraat is afgesloten van centrum, gevolg is verdere isolatie van 
de Peperstraat met kans op snellere achteruitgang Fietspad Peperstraat is niet duidelijk, rood maken,

12 Verkeer Bakker: parkeerterrein gevaarlijk, inlast afsluiten en parkeerterrein 30 km/u maken en borden terugplaatsen
13 Verkeer verkeer = geen racebaan 
14 Verkeer Rijwielpad beter aanduiden
15 Verkeer Parkeerterrein = geen sluiproute, geen vuilnisbelt, onduidelijk betaald/gratis
16 Verkeer fietspad Peperstraat niet duidelijk
17 Verkeer toegang parkeerterrein is gevaarlijk, 30 KM instellen
18 Verkeer verbeter het verkeersciculatieplan Peperstraat is nu en 'doodlopende straat'
19

# Aspect KANSEN # Aspect BEDREI|GINGEN 

1 Inrichting Accent op de kerk 1 Handhaven niet handhaven op foutparkeren in de Peperstraat

2 Inrichting Gedempte gracht doortrekken 2 Inrichting
Afvalstoffen verordening; dit zal er toe leiden dat bewoners minder snel vuil en onkruid zullen opruimen. Tenzij er flink wordt geïnvesteerd in 
het ophalen en opruimen van zwerfafval en onkruid

3 Inrichting Ter hoogte van Fransestraat bebouwing weg aan weerszijden 3 Panden Leegstand
4 Inrichting Leve Sjoerd vwb de Peperstraat 4 Verkeer Verkeersdruk/toegankelijkheid
5 Inrichting Peperstraat versmallen voor autoverkeer 5 Verkeer Hoe meer jullie afsluiten; hoe meer parkeeroverlast voor de buurt
6 Inrichting herinrichting 'plein' voor flats Peperstraat (waar oa Bruno's Gym zit)
7 Inrichting peperstraat straal meer uit: finish-straat-Dam-tot-Dam

8 Inrichting

als ik nu aan de peperstraat denk dan denk ik alleen dat het een drukke weg is met lelijke panden en zonder leuke winkels. 
Ik zou er nooit gaan wandelen. Eerst toen ik er op lette zag ik dat er wel bomen staan en dat de stoepen best breed zijn. 
Zeker zou de straat er mooier uitzien voor voetgangers vanuit het centrum als de stoepen meer in beeld zouden worden 
gebracht door bijvoorbeeld ze meer af te zetten van de weg door grote, lange, stenen plantenbakken en/of banken om te 
zitten

9 Inrichting
misschien kan ook in het midden (tussen de rijbanen) van de weg een laag muurtje met mooie lantaarnen (of palen met 
lichtkettingen daartussen) daarop of een iets hoger muurtje met planten of kleine bomen daarin 

10 Inrichting
Panden waar nu winkels zijn gevestigd slopen en aantrekkelijke panden neerzetten met op de begane grond winkels en 
daarboven appartementen (betaalbare koop en huur woningen)

11 Inrichting mooie groenvoorziening, regelen dat het gebied goed en regelmatig wordt onderhouden/schoongehouden
12 Panden Vernieuwen bebouwing
13 Panden Mix van wonen, cultuur, winkels, horeca en kantoor
14 Panden Kantoren Peperstraat starters appartementen worden
15 Panden leukere winkels dan nu plaatsen en de leeg staande locaties verhuren
16 Panden de huizen schoonspuiten
17 Panden de balk die er boven de winkels zit weghalen of er iets overheen plaatsen, misschien hout in zaanse stijl
18 Parkeren Onder Peperstraat ondergrondse parkeergarage Bij elke vergunning bouweenheid koppelen aan parkeerruimte
19 Parkeren Muziekbuurt: oude aldi parkeergarage

20 Parkeren
Parkeerplek op Peperstraat voor Bloemgracht vergroten zodat winkelend publiek over rest van de Peperstraat loopt en er 
ook meer animo komt voor winkels op de Peperstraat 

21 Parkeren Parkeren onder de peperstraat
22 Parkeren parkeer onder 1 laag 
23 Parkeren Parkeerterrein Peperstraat moet beter
24 Parkeren Geen parkeervakken op PH kade
25 Parkeren Parkeren in de plint van de flat op de Peperstraat ipv op de Burcht
26 Parkeren Peperstraat gebouwen als parkeergarages inrichting --> is toch onaantrekkelijk voor wonen/toch dichtbij het centrum
27 Parkeren Peperstraat leent zich uitstekend door woningen en parkeergelegenheid; ook daar moet groen in zicht.
28 Parkeren parkeren van de Burcht naar de plint van de Peperstraat noordkant
29 Parkeren Peperstraat gebruiken voor parkeren
30 Verkeer Meer ruimte voor de fiets- en voetganger maken
31 Verkeer Terrein voormalig busstion: inrijverbod vanaf zijde gerhardstraat + 30 km/u Parkeren oplossen
32 Verkeer Palen centrum weg



BURCHT, PH-KADE, ZUIDDIJK, TOUWSLAGERSTRAAT EN OMGEVING
# Aspect Straat STERKTES # Aspect ZWAKTES

1 Evenementen B
Ruimte Burcht geeft mogelijk tot organiseren evenement die meer mensen trekken dan de kermiks (denk Foodtrucks, 
muziekfestivals) maar moet dan wel anders ingedeeld worden (wellicht deel parkeren/deel groen) 1 Evenementen overlast van kermis (geen doorgaand verkeer, overlast bezoekers) 

2 Evenementen B Kermis gaat goed! 2 Evenementen B Kermis levert eigenlijk niets op
3 Gebruik B De Zaan 3 Evenementen B Kermis

4 Gebruik B Recreeren aan de Zaan 4 Evenementen
Géén kermis op de burcht, ga naar het Veldpark. Is er kermis, schudden de huizen onder je k..t weg, en de troep die ze 
achterlaten! Stoepje stuk, grasparkje vies en beschadigd, hekjes weg, héél veel lawaai! Tot laat! 

5 Gebruik B Zaanstad culi 5 Gebruik Veel dezelfde soort winkels (kappers)
6 Gebruik B Ondernemers op de Burcht hebben veel plezier in werk 6 Gebruik Te weinig regulering winkelaanbod
7 Gebruik O Behouden locatie De Fabriek 7 Gebruik Hondenpoep
8 Gebruik O behouden locatie De Fabriek 8 Gebruik Heel veel lachgas capsules
9 Gebruik O behouden locatie De Fabriek 9 Gebruik geen winkelgebied  (is gedempte gracht) maar aantrekkelijk verblijfsgebied van maken 

10 Gebruik O behouden locatie De Fabriek 10 Gebruik Te veel leegstand; pop-up?

11 Gebruik O behouden locatie De Fabriek, is plek voor specifieke doelgroep Zaankanters die nergens anders hun heil vinden (ouderen, niet jeugd) 11 Gebruik Hangplek op de Burcht 
12 Gebruik O behouden van cultuurpodium / creatieve sector aan deze kant van de Zaan 12 Gebruik Te weinig diversiteit winkelaanbod en teveel gelijksoortige horeca
13 Gebruik Z Kleine speciaalzaken 13 Gebruik Overlast op banken 'hang jongeren' 
14 Gebruik Z Diversiteit in winkelaanbod 14 Gebruik Controle op diversiteit winkels Zuiddijk
15 Gebruik Z Zuiddijk is ontzettend levendig met voetgangers en fietsers. 15 Gebruik Te veel toestemming om winkelbestemming te wijzigen naar wonen
16 Gebruik Z buurtgevoel op de zuiddijk 16 Gebruik Alles is hetzelfde, minder vreetschuur, meer culinair
17 Gebruik Z tussen zuiddijk en zaan 17 Gebruik Discotheek verwaardloosd
18 Gebruik Z bewoners hebben meer binding met woonomgeving dan gedacht; wonen er lang: cultuurhistorisch besef. 18 Gebruik onderhoud 'De Exter'buurthuis; dealers hoekje sluispad/lidl/exter
19 Gebruik Z Zuiddijk: sociale controle, trotse winkeliers met passie, Dam tot Dam loop 19 Gebruik Hondenpoep = irritatie
20 Inrichting B De Zaan is de reden waarom ik hier graag woon. Dichtbij het centrum maar toch buiten. 20 Gebruik Huisjesmelkers = irritatie 
21 Inrichting B Burcht hoort bij het centrum 21 Gebruik vervallen panden; kwaliteit verschilt sterk op kleine ruimte
22 Inrichting O Oostkade: boom en hoogte verschil behouden 22 Gebruik Museum mist bij de burcht

23 Inrichting P Ook mooi is het oever van de Zaan aan de onderkant van de prins-hendrik-kade en het uitzicht op het eiland en de haven verderop 23 Gebruik
Er is ook niet eens een lekkere verse bakker in de buurt, we moeten helemaal naar  de Rozengracht of anders naar de 
Dekamarkt. Daar is het brood niet te eten! 

24 Inrichting Z Cultuurhistorische waarde 24 PH Inrichting

het feit dat een grote deel van het zaadoever aan de prins-hendrik-kade een parkeerplaats is. het heeft een van de mooiste 
uitzichten van zaandam (op de haven en de hoge gebouwen van het centrum). Het zou een leuke plek moeten zijn, bijvoorbeeld 
een kunstmatige strand (dat kan zelfs als schepen nog moeten blijven kunnen aanmeren: 
http://www.wuerzburg.de/media/www.wuerzburg.de/media/med_400125/400181_stadtstrand.jpg). tenminste een leuke boulevard 
zoals in vakantiesteden waar mensen lekker langs de haven kunnen wandelen Misschien met leuke straatlantaarnen 
(bijvoorbeeld: https://www.visittheusa.de/sites/default/files/styles/hero_m_1300x700/public/images/hero_media_image/2017-
02/2%20HERO_Brand-USA-River-Trail_Web72DPI.jpg?itok=M1yvUlzH

25 Inrichting Z Historische structuur met onder andere het Oude Stadhuis en de dijk 25 Inrichting

er zijn weinig speeltuinen. het zou leuk zijn als er een paar meer waren, bijvoorbeeld zoals die op het eiland 
de rommelige achterstraten dichtbij de Dekamarkt
veel huizen zijn eigenlijk prachtig maar zien er erg arm uit omdat ze best zwart zijn aan de buitenkant, bijvoorbeeld in de prins-
hendrik-straat, zuiddijk, etc. Als die er een keer zouden schoongespuit worden zouden ze er meteen anders uitzien
dat de Burcht een parkeerplaats is 

26 Inrichting Z
Het mooiste aan deze buurt zijn voor mij de rustige en historische woonwijken met de mooie jaren-30-huizen, vooral tussen de 
zuiddijk en de prinshendrikkade en rond de Pieter Pauwstraat 26 Inrichting

er is niet echt een park om te wandelen of om met kinderen te gaan spelen. het zou leuk zijn als er iets was zoals het westerpark 
in amsterdam. het park dichtbij het ziekenhuis wordt helaas bijna alleen door honden gebruikt of door mensen die daar alcohol 
drinken of al dronken zijn en dat is niet leuk met kinderen

27 Inrichting Z Sterk eigen karakter van de Zuiddijk 27 Gebruik Overlast van jongeren
28 Inrichting Z hou het lieflijk / lievelijk 28 Gebruik Openbaar drankmisbruik cruyfcourt walvisvaarderstraat
29 Onderhoud vuilnis in ondergrondse containers 29 Gebruik Oostkade is onguur
30 Parkeren Blauwe zone bereikbaar 30 Gebruik Zuiddijk, armoedige panden
31 Parkeren Blauwe zone werkt fantastisch; ook voor de buurt 31 Gebruik Zuiddijk: te veel kappers, armoedige winkels, lege panden, 
32 Parkeren Er is genoeg parkeerruimte (Dekamarkt heeft garage op dak bijvoorbeeld) maar mensen willen niet betalen 32 Handhaven Slecht toezicht gemeente
33 Verkeer Z Goede bereikbaarheid winkels Zuiddijk; ook met de auto

34 Handhaven Witwas praktijken Zuiddijk
35 Handhaven te veel overlast van weetteelt en dealer
36 Handhaven Gribus/ondermijning in Touwslagerstraat

37 Handhaven
Duidelijkheid scheppen mbt vergunning verstrekking mbv bewoning touwslagerstraat en naleving/controle ivm huidige bewoning 
in diverse kelderruimtes met redelijk veel personen

38 Handhaven Nu is het onveilig, 's nachts veel overlast. Politie heeft onvoldoende patrouilles, ook als er gebeld wordt zie je niemand.
39 Inrichting Samenhang tussen de gebieden ontbreekt nog vaak
40 Inrichting Onduidelijke en rommelige openbare ruimte
41 Inrichting De Burcht heeft te weinig relatie met de omgeving en heeft weinig groen
42 Inrichting De auto bepaalt het straatbeeld
43 Inrichting 30 km/u bord is weg
44 Inrichting Burcht lelijk aangezicht, groot terrein, lang niet altijd vol, vaak verre van, bomen rondom en lantaarns zou het al leuker maken. 
45 Inrichting Te veel kleine losse gebouwtjes
46 Inrichting Weinig groen; in de zomer is de Zuiddijk een oven; geen schaduw 
47 Inrichting Slecht wegdek naar Mennistenerf 
48 Inrichting Parkeren op Burcht is zonde; markt
49 Inrichting Bestrating niet gelijk! Mindervaliden hebben een probleem
50 Inrichting Bus voor bevolkingsonderzoek staat er veel langer als normaal, dat geeft een slecht zicht/uitzicht

51 Inrichting

Verzetsplein is weinig uitnodigend om te vertoeven; mis gezellige uitstraling. Komt ook door omgeving (weinig reuring/gezellige 
winkels). Gezellige openbare gelegenheid in de drukkerij met uitzicht/verbinding aan plein (bijvoorbeeld bibliotheek met 
terrasje?)

52 Inrichting Beter onderhouden van de grond waar de woningen zijn gevestigd (Zuiddijk)
53 Onderhoud Containerbakken vaker legen (plastic en papier)
54 Parkeren Parkeerrproblemen 



55 PH Inrichting PH-kade: geen speelstraat (Zaanbocht) 
56 PH Inrichting PH-Kade: lelijke lantaarns 
57 Verkeer Geen goede verbinding met de binnenstad
58 Verkeer Bereikbaarheid buurt bij evenementen

59 Verkeer
1-richtings verkeer is niet altijd functioneel --> logische circulatie helpt Groenstrook - geen uitrenstrook Overvol straatbeeld 
doordat niet meer aan waterkant met 1 wiel in gras geparkeerd mag worden Parkeerprobleem

60 Verkeer Zuiddijk te onoverzichtelijk qua verkeerk. 
61 Verkeer s nachts wordt er heel hard gereden op de K. Kanstraat en Tuiniersstraat vooral die mensen die er niet thuis horen
62 Verkeer te weinig fietsenrekken
63 Verkeer Rijrichting onhandig --> bij skagerak (Kattegat) veel tegen 't verkeer in. Bleekerstraat - school gevaarlijk
64 Verkeer Zuiddijk snelheid van autoverkeer
65 Verkeer Zuiddijk veiligheid, veel autoverkeer
66 Verkeer  veilig wonen lastig door fietsers/brommers/auto's die hard rijden

Verkeer onduidelijke werking verkeerslicht bij poffertjes huis
# Aspect Straat KANSEN # Aspect Straat BEDREI|GINGEN 

1 Evenementen B Kleinschalige muziek en eet evenementen 1 Evenementen bereikbaarheid evenementen o.a. zuiddijk 
2 Evenementen B openluchttheater 2 Gebruik Veel verschillende eigenaren met verschillende belangen
3 Evenementen B Evenementen die over talenten gaan 3 Gebruik Leegstand detailhandel
4 Evenementen B Geen kermis meer 4 Gebruik Splitsing panden

5 Evenementen B Kermis naar het Veldpark 5 Gebruik

Duidelijkheid verschaffen over sloop/nieuwbouw zuiddijk 49-51 aangezien naast gelegen bewoners absoluut geen info hebben 
ontvangen van de gemeente Zaanstad Eenzijdig winkelaanbod Winkelpanden die omgebouwd worden tot woningen Onveilig 
voor fietsers vanaf skagerrak naar den uijlbrug Parkeerdruk Verloedering van winkelpanden; deze veel te lange tijd niets aan 
wordt gedaan (bv zuiddijk 147, rechts van dirk groen pand)

6 Evenementen B Meer evenementen op de Burcht (zoals vroeger) 6 Gebruik Splitsing van winkelpanden aan banden leggen --> heel veel mensen in kleine ruimtes is vragen om overlast Meeste
7 Evenementen B foodtrucks loswal 7 Gebruik Kamverhuur --> tegengaan 
8 Evenementen B meer events 8 Gebruik Pandeigenaren houden gezonde en positieve detailhandel tegen;, torenhoge huren; What can we do??
9 Evenementen B meer Zaanstad culi op de Burcht! 9 Gebruik Geen appartementen meer 

10 Evenementen B NL muziekland op het plein 10 Gebruik Verpaupering
11 Evenementen B Beachvolleybaltournooi op de Burcht 11 Gebruik Zuiddijk winkels weg/blijven

12 Evenementen B Meer evenementen 12 Gebruik Leegstand winkels niet omzetten in kamerverhuur
13 Evenementen B boekenmarkt Burcht 13 Gebruik Zuiddijk heeft nu komen en gaan van niet duurzame bebouwing waardoor parkeren hier echt onder druk staat
14 Evenementen B Maak de Burcht weer finish voor de Dam tot Dam wandelaars. Zoooooo gezellig! 14 Gebruik te hoge huur voor wonen
15 Evenementen B Meer evenementen op de Burcht, maar let op: handhaven 15 Gebruik huurprijs: niet alleen torenhoge huur
16 Evenementen B Burcht moet evenemententerrein blijven: geluidsnormen + veiligheid stadsplein 16 Gebruik met internet verdwijnen steeds meer winkels.
17 Evenementen B Foodfestival 17 Handhaven Drugsoverlast

18 Evenementen B
Kermis & circus op een andere locatie. Net als met Koningsdag in september een kleinere kermis in het Veldpark of een grote kermis 
op parkeerterrein van het Hembrug terrein, ook geschikt voor circus 18 Handhaven Clandestine verhuur

19 Evenementen B regelmatig aantrekkelijke evenementen voor op de Burcht organiseren. 19 Handhaven Weinig controle

20 Evenementen B
Bij festiviteiten zou het ook fijn zijn als de Zuiddijk wordt meegenomen. Denk bijvoorbeeld aan Sinterklaas. De stadsSint loopt alleen 
over de Gracht, neem een stuk Zuiddijk mee. Het voelt nu heel erg alsof de brug de grens is, kom eens de brug over ! 20 Handhaven Weinig toezicht

21 Evenementen B
De burcht is aangemerkt als evenementen terrein. Afgelopen weekend was er 3 dagen lang food trucks maar die werden gestald in 
het Veldtpark, terwijl zo’n evenement wel een trekpleister is voor ons als ondernemers. Doe dat op de Burcht ! 21 Handhaven Meer controle op spookrijders + handhaven

22 Evenementen Z Zuiddijk: meer live muziek op straat (vergelijk: jutterspad wijk aan zee) 22 Handhaven Kamerverhuur aanpakken 
23 Evenementen Z boekenmarkt tweedehandse op de zuiddijk 23 Handhaven agv tollerante vergunning verstrekking Gem Zaantad te veel onduidige horeca gelegenheden met alle problemen
24 Evenementen piano algemeen in de openbare ruimte 24 Handhaven niet kappers met witwaspraktijken
25 Evenementen evenement gezamenlijke schoonmaakdag? Bestaat al maar niet XXX 25 Handhaven Huisjesmelker, deze de boel uitbuiten en geen postitief geven aan de Zuiddijk
26 Evenementen reden creeeren voor een feestje; saamhorigheid en dam tot damloop 26 Handhaven Dealen op PH-kade steeds meer
27 Evenementen met de buurt een soort opticht maken, praalwagens? 27 Handhaven Leefbaarheid onder druk/verloedering vaag kamerverhuur --> deugt niet
28 Evenementen muziekfestival jutterspad; live muziek op bepaalde plekken 28 Handhaven te veel uitersten op de Zuiddijken achterdocht naar ondernemingen/zaken die 'leeg' ogen
29 Evenementen kroegentocht jazz in de buurt 29 Handhaven Zuiddijk: witwaspraktijken?
30 Evenementen Tip: evenementen op of aan het water 30 Inrichting Geen hoogbouw/nieuwbouw langs de Zaan; water is van iedereen
31 Gebruik B Betere uitstraling horeca op de Burcht en achterkant winkels 31 Inrichting Zaanse historie is houtbouw geen plastic Inverdan
32 Gebruik B Burcht = ambachtgebied, dus bakker, kaasboer, vlees, vis, wijn, lekker bourgondisch, ook zulke evenementjes 32 Inrichting Hulpdiensten PH kade/Zuiddijk kunnen er niet in of uit
33 Gebruik B Marktvrachtauto in Achtersluispolder 33 Inrichting Omgeving muziekbuurt, mozardstraat, bachstraat en ganzewerf krap voor ambulance + brandweer
34 Gebruik B Markt op Burcht: doe wat aan de wind! 34 Inrichting geen woningen / kantoren op burcht
35 Gebruik B van het voormalige gemeentehuis een hotel maken 35 Inrichting geen verhoogde trottoirs

36 Gebruik B rond het poffertjeshuis zou een echte speeltuin voor kinderen (met hek eromheen vanwege het verkeer) kunnen worden aangelegd 36 Inrichting Grote boten niet aan loswal liggen; zicht weg/overlast van bevoorrading
37 Gebruik T Verloedering Touwslagerstraat aanpakken 37 Jongeren Hangjeugd
38 Gebruik T Touwslagerstraat Huig slopen. Wat woont er allemaal in die kelder in de Touwslagerstraat? Illegale verhuur? 38 Parkeren Hoge parkeerdruk woonstraten
39 Gebruik T overbewoning verbieden o.a. Touwslagerstraat én handhaven! 39 Parkeren Bewoners hebben 2 auto's
40 Gebruik T Geen werkfuncties in de buurt van de Touwslagerstraat 40 Parkeren Burcht staat vaak leeg en de auto's zoeken plekken in de buurt 
41 Gebruik Z Minder kappers - meer boutigques 41 Parkeren Gebied gratis parkeren beperking voor werkend personeel in Centrum
42 Gebruik Z Meer goede horeca 42 Parkeren Zuiddijk gaat ten onder aan betaald parkeren 
43 Gebruik Z Zuiddijk: controle op winkelaanbod en eisen stellen aan uiterlijk/uitstraling van winkels 43 PH Inrichting Verkeersstroming ph-kade
44 Gebruik Z Winkelmanager Zuiddijk/Burcht aanstellen voor diversiteit 44 PH Inrichting Parkeeroverlast firma Hussen (?) op de pH-kade
45 Gebruik Z Zuiddijk moet winkel bestemming houden 45 PH Inrichting Minder parkeerplekken op de Pr H. kade kan leiden tot eineinigheid, graag sociaal vriendelijk

46 Gebruik Z Kleinschalig ondernemen; speciaal zaken en galeries 46 Veiligheid
Loswal burchtkade is voor cruiseschepen. Door overlast personen, verboden parkeren en rotzooi geeft een slecht beeld van 
Zaanstad en onveilig gevoel voor bewoners en bezoekers  

47 Gebruik Z
Stimuleren aanpassen bestaande gevel dmw subsidie zoals bij Westzijde en zorgen voor een passende subsidiepot zodat alle 
pandeigenaren hiervan gebruik kunnen maken 47 Veiligheid Er wordt veel te hard gereden op de Zuiddijk

48 Gebruik Z Promoten Zuiddijk dmv opstartpremie door gem zaanstad omdat dit gebied geen aanloogebied is 48 Veiligheid vandalisme; graag campagne op scholen vroeg beginnen bij de kinderen bewustwording.
49 Gebruik Z Gemeente helpt 'goede' winkeliers op Zuiddijk 49 Verkeer Verkeerscirculatie Zuiddijk/Skagerak/PH -kade: voor vrachtverkeer aandacht houden - breedte van de weg? 
50 Gebruik Z gemeente trekt kar sterke winkeliersvereniging 50 Verkeer Weer de touringcars van de cruiseboten uit de wijk
51 Gebruik Z Wat komt er op de Zuiddijk 49-51? Ik moet mijn pand opknappen maar durf niet vanwege sloop? 51 Verkeer Aanloop avondwinkel: hadrijdende auto's en scooters
52 Gebruik Z Zuiddijk: laat gemeente in overleg met bewoners en ondernemers beslissen welke winkels er mogen komen (te veel kappers) 52 Verkeer circulatie verkeer
53 Gebruik Z meer diversiteit in horeca aanbod 53 Verkeer vrachtverkeer op zuiddijk verbieden



54 Gebruik Z Zuiddijk: speciaalzaken, 2ehandswinkel is top! 54 Verkeer Zuiddijk: teloorgang nieuwe ondernemers door gebrek aan bereikbaarheid en/of aantrekkelijk uiterlijk
55 Gebruik Z idee: autoluwe dagen op de zuiddijk
56 Gebruik Z zuiddijk wonen, peperstraat burcht centrum bedrijven / winkels
57 Gebruik Z kiezen: liever op 1 plek veel winkels dan overal een beetje. 
58 Gebruik Z laagdrempelige ondernemers; niet alleen grote winkelketens
59 Gebruik Z Markt weg Rozengracht, naar Zuiddijk
60 Gebruik Z Zuiddijk heeft goede winkelformules nodig en investeringen zoals DEKA
61 Gebruik Z Zuiddijk moet en winkel of een woonbestemming worden
62 Gebruik Z verbeteren winkelaanbod Zuiddijk bijv speciaal biercafe of koffietent
63 Gebruik Z invoeren schoonheidscommissie Zuiddijk

64 Gebruik Z
niet meer toestaan dat van winkelpanden appartementen worden gemaakt, bevorderen dat er weer meer winkels op de Zuiddijk 
komen.

65 Gebruik Z

De diversiteit aan winkels zou groter moeten worden en dan met name speciaal zaken. Kappers hebben we er nu al 15 van, dus dat 
hoeft niet. Maar een bakker, een Nespresso boutique, een notenbar, een kaas / delicatessenwinkel, lunchroom zou bijvoorbeeld wel 
wenselijk zijn. Cafes en vreettenten die alleen in de avond open zijn, voegt ook niet veel toe.

66 Gebruik Z
Leegstand moet wel aangepakt worden. Ik ben er geen fan van maar een pop-up store kan meer loop op de dijk brengen. Nadeel is 
wel dat die winkels er vaak heel rommelig uitzien en geen constante factor met zich meebrengen.

67 Gebruik Z
Integratie van de veelal buitenlandse ondernemers. De buitenlandse ondernemers hebben iets meer begeleiding nodig want zij 
snappen dit soort initiatieven niet goed en weten niet wat ze er mee moeten. Dus wellicht apart benaderen.

68 Gebruik Z
Voor de rest wil ik alleen opmerken dat er meer ondernemers zijn dan dat er in de ondernemersvereniging zitten. De mening van 
overige ondernemers en ondernemersvereniging loopt wel wat uiteen soms. 

69 Gebruik Mix van wonen, cultuur, winkels, horeca en kantoor
70 Gebruik Toeristisch en cultureel programma
71 Gebruik Subsidies Zaanse panden
72 Gebruik Bestemmingsplan vaststellen met name voor Zuiddijk en Burcht 
73 Gebruik Woningen opknappen
74 Gebruik Galerij Burchtgallerij opknappen
75 Gebruik Pand Dalida opknappen
76 Gebruik onderhoud woningen verplicht stellen (gevaar!)
77 Gebruik Nu zou ik graag meer originele winkels zien op de Zuiddijk om het dorpse karakter terug te krijgen. 
78 Gebruik Horecabeleid rechttrekken tussen stadsdelen
79 Gebruik bibliotheek om te lezen, niet te lenen
80 Gebruik flexwerkplek wifi koffietentje, misschien ook voor interviews
81 Gebruik Meer promotie: nu veel toerisme niet naar locatie gelokt
82 Gebruik winkelfuncties stimuleren
83 Gebruik woningen met achterstallig onderhoud
84 Gebruik Er wonen ook oudere mensen! 
85 Gebruik zorg voor allure in bebouwing
86 Gebruik de huizen schoonspuiten
87 Gebruik meer leuke horeca plekjes en winkels (tot nu toe lijkt het als of bijna alle winkels kappers zijn ;) )

88 Gebruik
Aanleg van cruise boten. Geef die mensen een kaartje mee met een wandelroute die langs de Zuiddijk voert. Of wellicht kunnen we 
als winkeliers een bonnenboekje maken zodat ze korting krijgen bij een aankoop oid.

89 Handhaven oplossing --> betere handhaving
90 Handhaven meer toezicht/controle speeltuin --> volledig mee eens

91 Handhaven
Bied drugsdealers en mensen die overlast veroorzaken een beter toekomstperspectief. Praat ermee waarom ze het doen. Van 
jongeren is het wel bekend, van oudere personen niet.

92 Handhaven Cameratoezicht ter preventie overlast veroorzakende hanggroepen + daadwerkelijk handhaven openbare orde.
93 Handhaven meer handhaven parkeren (wild) overdag
94 Inrichting B Potentie ligging aan het water benutten
95 Inrichting B meer eenheid in plein, horeca, bestrating en straatmeubilair
96 Inrichting B fontein (zoals museumplein)
97 Inrichting B Burcht: stadspark, prettig verblijven
98 Inrichting B Speel met hoogtes (dijk hoger dan kade langs Zaan)
99 Inrichting B Meer recreatie op de Burcht: bijvoorbeeld natuurspeeltuin, horeca met terras, podium, aanlegsteigers, zitplekken langs het water

100 Inrichting B
Kade voor de Burcht benutten. Nu alleen open plek met stenen. Straalt geen gezelligheid uit. 1e aangezicht voor toeristen die daar 
van boot komen is niks!

101 Inrichting B Jachthaven 
102 Inrichting B Laan van Mercurius herbouwen

103 Inrichting B
Burcht een plein akkoord tenzij: groenvoorziening, geen uitbreiding evenementen, geen horecaplein, wel toerisch en cultureel 
programma 

104 Inrichting B

Herinrichting Burcht; terug naar 100 jaar geleden. Parken met hekken (helaas) dus geen uitlaatplaats voor honden! Leukere aankomt 
voor de cruie boten, mensen gaan alleen gelijk de bus in naar o.a. Zaanse Schans. Het zou leuk als er eens over de Burcht gelopen 
wordt. Alleeen het huisje van de kapper wordt gefotografeerd; maak het eens gezellig voor die mensen als ze net aankomen! Maak 
ze nieuwsgierig! is nu allemaal ongezellig en veel oude huizen

105 Inrichting B Burcht mooier inrichten! Allure! Stijl doorvoeren van gedempte gracht

106 Inrichting B
Burcht halveren met een stuk park maar ook parkeergelegenheid voor auto's en bussen vanwege de boten die in veelvoud 
aankomen. En goed voor de gemeente is. 

107 Inrichting B Stadspark maken van plein bij de Burcht
108 Inrichting B Burcht stadspark * aantrekkingskracht * Fontijn * picknicktafels
109 Inrichting B Burcht weer water
110 Inrichting B Burcht niet veranderen. Eventueel de steentjes + lantaarns. Kermis niet. 
111 Inrichting B vertier waterkant
112 Inrichting B stadsstrand
113 Inrichting B Schaatsbaan op de Burcht
114 Inrichting B Van het oude stadhuis een mooi centraal middelpunt maken (een plaatje voor het centrum)
115 Inrichting B De Burcht een moois stadsplein met groen en evt stadsstrand. Mooiere bestrating en verlichting op kade en burcht.
116 Inrichting B Open plek Burcht geeft een fris gevoel. Meer groen zou toegevoegde waarde zijn. Géén woningen op de Burcht



117 Inrichting B alles valt en staat bij De Burcht
118 Inrichting B meer aankleding van ruimte bij cruiseschepen
119 Inrichting B Geen bebouwing op de Burcht, niet verkleinen, anders inrichten 
120 Inrichting B Burcht beschutten: meer mogelijk 
121 Inrichting B Burcht: meer groen
122 Inrichting B meer groen op de Burcht
123 Inrichting B Langzaamverkeer routes naar het centrum
124 Inrichting B groen
125 Inrichting B (fruit)bomen
126 Inrichting B Kunstwerken (in samenwerking met ateliers Zaandam)
127 Inrichting B Meer groen, meer sfeer; kunst en cultuur
128 Inrichting B meer groen
129 Inrichting B Meer stadse benadering
130 Inrichting B Van de Burcht een plein maken

131 Inrichting B
de burcht zo ontsluiten dat het een geweldige plek wordt voor de markt. De markt nog een stukje op de Zuiddijk laten doorlopen de 
stad uit (tot de eerste zijstraat links)

132 Inrichting B bomen aan de rand van de burcht die de wind kunnen breken zodat de marktkooplieden niet wegwaaien bij slecht weer

133 Inrichting B
terrassen om de burcht zodat je net als in Frankrijk lekker een kopje koffie kunt drinken en na de markt nog even kan uitzakken met 
een glaasje wijn

134 Inrichting B
de loskade tegenover de Burcht voorzien van goed stevig en aantrekkelijk straatmeubilair en mooie groenvoorziening. Ook leuk voor 
de groepen toeristen die met de boot aanmeren

135 Inrichting B

het zou bijvoorbeeld een mooi park kunnen zijn met planten en en wegjes daartussen (bijv. http://www.vvvzandvoort.nl/wp-
content/uploads/2015/12/Keukenhof-522x303.jpg). Het kan iets speciaals zijn, zoals een soort kleine keukenhof of madurodam, zeker 
als er misschien een paar kleine paviljoens in zaanse stijl daartussen staan

136 Inrichting B

of er zou een kleine windmolen (in de stijl van de kleine zaanse huisjes op de gedempte gracht maar authentieker zou natuurlijk zijn 
en echte molen ernaartoe te verplaatsen zoals het met de zaanse schans molen ook gebeurd is) kunnen worden geplaatst die als 
cafe kan worden gebruikt (met maar een paar plekjes binnen maar vooral buiten) en het plein zou dan een beetje in de stijl van de 
zaanse schans kunnen worden gemaakt. zeker zouden zaanse-schans-toeristen dat ook willen zien en daar heen gaan

137 Inrichting B bomen planten

138 Inrichting B
een kunstwerk/soort van monument op de Burcht omdat dat DE plek is waar heel veel is gebeurd in de tweede Wereldoorlog. Het 
Plantsoen van het Verzet en het monument aan de Prins Hendrikkade is niet genoeg om niet te vergeten.

139 Inrichting P Honden losloopgebied weghalen
140 Inrichting T Voormalige drukkerij vervangen door woningen
141 Inrichting T Herinrichten openbare ruimte rondom Verzetsplantsoen

142 Inrichting T

Gebied rondom voormalige drukkerij huig aanpakken gelijktijdig met nieuwbouw woningen dwz Steve bikoplein en verzetsplantsoen 
met toegankelijkheid vanaf zijde woningbouw Zuiddijk geen 1 richting Fietspad behouden en auto's weren Ruimte voor startende 
bedrijven (niet alleen als anti-kraak) Meer variëteit in de winkels, vooral luxer

143 Inrichting T Huig moet weg
144 Inrichting T Herinrichten openbare ruimte rondom Verzetsplantsoen
145 Inrichting T omgeving touwslager- catharijnestraat geheel herzien 
146 Inrichting T (Geen) doorgang Burcht naar Touwslagerstraat opknappen
147 Inrichting T Plantsoen weg achter Dekamarkt

148 Inrichting T
de rare rommelijge hoeken rond de dekamarkt. er is ook een plek met graas tegenover het partycentrum vlakbij de dekamarkt dat als 
niks gebruikt kan worden omdat het best vies is en onder de poep zit.

149 Inrichting T

de A.F. de Savornin Lohmanstraat en het Plantsoen van het Verzet. Die bocht is best eng voor fietsers en voetgangers en is ook best 
lelijk. Het plantsoen zou een mogelijkheid bieden voor een mooi parkje maar ziet er nu niet uit. ik vind het altijd jammer voor de 
mensen van het kinderdagverblijf dat daar zit, voor hun zou een rustigere en vriendelijkere omgeving ook mooi zijn

150 Inrichting Z Zuiddijk verbinden met achterliggende straten
151 Inrichting Z Verbinding Zuiddijk met Centrum
152 Inrichting Z Voetgangersgebied 
153 Inrichting Z Bomen op de Zuidijk voor sfeer en koelte
154 Inrichting Z Markt op de Zuiddijk?
155 Inrichting Z Trottoir Zuiddijk verbreden
156 Inrichting Z drempels zuiddijk
157 Inrichting Z Aansluiting Kepplerstraat + Burg. Ter Laanplantsoen (achterkant vd zuiddijk) veiliger maken (overlast hangjongeren e.a.) 

158 Inrichting Z

Plantenbakken. Maak het gezelliger ! we hebben 1 jaar een plantenbak van de gemeente gehad, zo’n piramide maar die was ook 
weer weg. Laat die plantenbakken weer terugkomen, met kerst kan er een kerstboom is. Wat ook leuk is, is hangende bloembakken 
in de lantaarnpaal.

159 Inrichting Z
Durf het bijna niet te noemen (heet hangijzer tussen de paar leden van de ondernemersvereniging en overige ondernemers) maar 
feestverlichting !

160 Inrichting Straten kindvriendelijk maken
161 Inrichting speel/familieplek
162 Inrichting Maak een geheel van Inverdan, De Burcht en Zuiddijk wat uiterlijk (look en feel) betreft
163 Inrichting Opknappen knoop de sluis
164 Inrichting Westzijde, Peperstraat en Burcht verbinden
165 Inrichting Overdekte markt
166 Inrichting Geen vuilnisbakken (kliko's) op de openbare weg
167 Inrichting In 2007 met Coos Hoekstra de buurt met +-punten belopen
168 Inrichting Nieuwe stadsherberg
169 Inrichting Verbinding met het centrum 
170 Inrichting Prinsenstraat opknappen
171 Inrichting Rolstoeltoegankelijker worden, ook ivm vergrijzing
172 Inrichting Inverdanlijn doortrekken: aantrekkelijk
173 Inrichting Locatie heeft sfeer: kans wonen, werken en evenementen
174 Inrichting centraal houden



175 Inrichting
goede bewegwijzering in de stad die verwijst naar de diverse aantrekkelijke plekken in de stad, mooie folder maken waarin alle 
plekken worden omschreven met een voetstappen route door de stad voor de toeristen

176 Inrichting

het zou misschien leuk zijn om permanente vlaggetjes of lichtkettingen over de weg te plaatsen. het ziet er altijd heel gezellig uit 
waneer mensen vlaggetjes plaatsen voor de dam tot dam runners. misschien zijn er ook andere leuke dingen die daar kunnen 
worden geplaatst als een soort hommage aan de dam tot dam loop

177 Jongeren weghalen van jongerhoek (picknicktafels en wifipoint) geeft vermindering van overlast
178 Jongeren maak buurthuis/hangplek voor jongeren
179 Jongeren buurtplek jongeren
180 Onderhoud Dagelijkse controle op afval dat rondslingert.
181 Onderhoud regelen dat het gebied goed en regelmatig wordt onderhouden/schoongehouden
182 Parkeren B Parkeergarage: dan moet parkeerbeleid invoeren
183 Parkeren B Parkeren onder de grond; alleen als het gegarandeerd af komt zonder ellende a la sluizen/Noord_Zuid lijn
184 Parkeren B Ondergronds parkeren
185 Parkeren B vrij parkeren op de Burcht of overal betaald met vergunning en bezoekerspas 
186 Parkeren B parkeren weg van de Burcht naar de plint Peperstraat
187 Parkeren B Gratis parkeren 
188 Parkeren B Mensen gaan parkeren waar het gratis is --> Burcht gratis maken
189 Parkeren B Parkeergarage onder de Burcht (heel diep)
190 Parkeren B Burcht moet een plein blijven --> parkeren onder plein
191 Parkeren B Ondergronds parkeren onder de Burcht

192 Parkeren B
Burcht is altijd leeg --> dus parkeertarief aanpassen. Of er staat een borstenbus zodanig uitzicht niks of containers. Of kermis (niet 
meer op de Burcht)

193 Parkeren B Parkerenplekken Burcht halveren
194 Parkeren B Ondergrondse parkeergarage op de Burcht 
195 Parkeren B Parkeren tegen laagtarief op de Burcht zal parkeerdruk in wijk doen afnemen
196 Parkeren B ondergronds parkeren burcht
197 Parkeren B parkeergarage
198 Parkeren B Parkeergarage ONDER de Burcht
199 Parkeren B vrij parkeren op de Burcht of gehele stad?

200 Parkeren B
onder de Burcht een parkeergarage met een inrijhoogte van 2:25 m zodat ook invalide busjes hier kunnen parkeren. Aantrekkelijke 
parkeertarieven. Bijvoorbeeld voor mensen die alleen willen parkeren om boodschappen te doen, eerste uur gratis

201 Parkeren B

in plaats van zelf een parkeerplaats te zijn zou het beter zijn om eronder een ondergrondse parkeerplaats te maken en de Burcht tot 
een soort centrale gezellige plein van de buurt omvormen (maar die niet alleen mensen aantrekt die daar willen alcohol drinken zoals 
nu tegenover op het bankje aan de zaan gebeurt). 

202 Parkeren P geen parkeerplek voor het water
203 Parkeren T Touwslager: parkeren opnieuw inrichten 
204 Parkeren T Blauwe zone t.o. slijterij Vonk
205 Parkeren T Parkeerterrein i.o. Las Vegas enz. verbeteren 

206 Parkeren T
parkeren onder Verzetsplantsoen. Daarna Verzetsplantsoen weer herstellen. Oude drukke slopen + aanpandige gebouwen. En 
woontoren bouwen met veel groen er om heen. 

207 Parkeren Lege panden slopen voor parkeerplaatsen (of groen) 
208 Parkeren Belanghebbenden parkeren?
209 Parkeren Belanghebbenden parkeren invoeren
210 Parkeren bewoners horen parkeervergunning te krijgen
211 PH Inrichting P Boulevard langs de zaan

212 PH Inrichting P

Burcht blijft voor evenementen en gezellige festiviteiten Meer handhaving op straat - controle drugsdealers en drankgebruik Alcohol 
misbruik actiever aanpakken Sociale controle Verlichting/bestrating zelfde stijl als zuiddijk Meer groen Verbreden ph kade ivm 
weerszijde parkeren Drempels en camera's Meer groen op de burcht

213 PH Inrichting P Wat is de toekomst van de loswal aan de PH kade; slopen of repareren
214 PH Inrichting P Ph-kade wandelpad aan het water
215 PH Inrichting P Langs PH kade meer loop - soort van stijger
216 PH Inrichting P Groenstrook kade behouden voor honden
217 PH Inrichting P PH kade groen inrichting behouden
218 PH Inrichting P Geen parkeervakken op PH kade
219 PH Inrichting P Parkeren op de PH-kade moet alleen voor de bewoners
220 PH Inrichting P kade meer gebruiken, parkeerplekken weg bij de kade 
221 PH Inrichting P Prins Hendrikkade: wandelpromenade. Kans?
222 PH Inrichting P een groene boulevardachtige uitstraling in plaats van parkeerplaatsen (Pr. Hendrikkade)
223 PH Inrichting P opknappen groenstrook langs water (PR Hendrikkade)
224 PH Inrichting P PH kade: groenstrook en promenade, nette aanlegsteigers voor toeristen
225 PH Inrichting P Geen parkeerplekken naast de Zaan. Zonde van de mooie locatie --> wandel/fiets promenade
226 Veiligheid Z Veilig kunnen fietsen (fietspaden Zuiddijk)
227 Verkeer B Ander bronpunt; geen verkeer naar de Burcht 
228 Verkeer Z behoefte aan fietspaden (Zuiddijk)
229 Verkeer Z Zuiddijk autoverkeer afremmen te hard rijden
230 Verkeer Z Maak Zuiddijk fietspad met 'auto"s te gast"
231 Verkeer Z Rijrichting Zuiddijk omkeren ivm zwerfverkeer en marktambities

232 Verkeer
goede regelmatige bootverbinding tussen Zaandam en Amsterdam & Zaandam-Zaanse Schans-Wormerveer realiseren die in alle 
seizoenen vaart. Zeer aantrekkelijk voor toeristen, maar ook voor de Zaankanters

233 Verkeer kleinere stadsbussen met veel haltes door de hele stad, dus ook in gebied waarvoor nu plannen worden gemaakt
234 Verkeer Fietssnelweg voor woonwerkverkeer
235 Verkeer fietspad aansluiten op pad Amsterdam
236 Verkeer Noordzuidlijn ZaanIJ-lijn via Achtersluispolder PTA Zaandam Poelenburg ZMC Zaanse Schans



KLAUWERSHOEK & SLUIZEN

# STERKTES # ZWAKTES

1 Cultuurhistorische waarde; oud stadshart 1 Kwaliteit waterkant (oost + west) is onbenut
2 Waardevolle oude bebouwing 2 Rommelige openbare ruimte
3 Prachtig uitzicht op de Zaan 3 Slecht toezicht gemeente
4 Vernieuwing van de sluizen 4 Ongezellig
5 dorpskarakter - kerk naast cafe 5 Riviercruistoeristen kunnen geen kant op

6 Lage pandjes aan oostzijde van de sluis, bijvoorbeeld lege pand voor de Griek 
7 Sluis is geen belevingsgebied 
8 Weinig parkeergelegenheid voor bewoners dichtbij
9 Veel te hard rijden met name op de Beatrixbrug en geluidsoverlast

10 Veel illgegaal parkeren buiten de vakken
11 Containers bij de sluizen weg
12 Bord havenkantoor weghalen
13 Te grote macht pandeigenaar 

14
Regelgeving/juridische procedures goed onderzoeken voor in eigendom krijgen van 'kleine lage' pandjes naast de Zaan in Klauwershoek 
(astoria)

15 Kiosken heel lelijk 
16 Steeg achter Zuiderkerkstraat nr 10/12
17 Verkeer vanaf Zaantheater naar Saronin lomanstraat net een racebaan 
18 Klauwershoek onveilig
19 t Zijltje is zwaar verloederd. Sluip-parkeerplaats; waarom ruimte parkeerzone gevecht om 
20 woon en horeca functies boten hier; onnodige geluidsoverlast + gebrek parkeerruimte
21 ruimte gebrek
22 overlast van horeca
23 geen of onvoldoende handhaving (bij geluidsoverlast, sociale onveiligheid, afvalpunten)
24 achterstallig onderhoud in groen, straatmeubilair, parkeerplaatsen, bestrating, kiosk)
25 tussen restaurant castell en restaurant irodion ziet het er uit als een achterbuurt

KANSEN # BEDREI|GINGEN 

1 Benutten potentieel van de waterkant 1 Vernieuwing sluis ligt stil
2 Plein bij de kerk opnieuw inrichten 2 Drugsoverlast dealen
3 Mix van wonen, cultuur, winkels, horeca en kantoor 3 Kamerverhuur
4 Parkeren onder burcht of Peperstraat 4 Clandestien verhuur

5 Vaker gebruik maken van prieeltje tegenover de kerk Fluxus meer subsidie voor evenementen Haven in de stad betrekken 5
Lelijke paviljoens bij de sluis

6
Ga met respect om met panden uit 1895

6
Achterstallig onderhoud van de openbare ruimte leidt tot verloedering en desinteresse. De gemeente kan niet van bewoners verwachten 
dat zij alles doen zeker voor open ruimtes zoals de burcht

7 Controle geluidsoverlast 7 invloed panden eigenaar

8
Open plekken aantrekkelijk maken; meer groen gezelliger niet puur praktisch Plein aan zijde damkade verlagen dan is het te 
beleven vanuit omgeving Plein bij de fabriek verlagen: pleintje maken. Nu zie je het niet. 8 Oostkadewal niet volbouwen; openbare ruimte voor de muziektent

9 Maak de sluis als centrum 9 I-rodeon moet beter
10 begroeiing planten die weinig rommel geeft 10 stilliggend werk aan de sluis
11 Sloot uitbaggeren 11 wonen, horeca en parkeren kunnen conflcterend zijn
12 Muziekkoepel thv Castell in gebruik nemen; muziek, verhalen theater 
13 Horeca langs de sluizen gezelliger maken; terassjes bootjes bekijken
14 Oostzijdekerk; museum walvisvaart, scheepsbouw en molens. Thema's moderne kunst?
15 bewoners Klauwershoek: parkeren creeren. Er is te weinig plek./ 
16 Connexxion terug op het water van Zaandam naar Amserdam en vice versa
17 Biologische markt Klauwershoek
18 Gebied Oostkade bizar verpauperd. Maak wat moois rond het muziekprieel.



# Aspect Straat WONEN, WERKEN & EVENEMENTEN 
1 Evenementen B Kermis naar park. Meer unieke winkels naar Zuiddijk en boekenhandel en notenzaak.
2 Evenementen B Burcht: groener > prettiger wonen. Kermis mag weg (overlast en beperkt mogelijkheden rest van het jaar!)
3 Evenementen B Kermis niet in een woonwijk
4 Evenementen B Kermis gaat goed

5 Evenementen B
géén kermis op de burcht, ga naar het Veldpark. Is er kermis, schudden de huizen onder je k..t weg, en de troep die ze 
achterlaten! Stoepje stuk, grasparkje vies en beschadigd, hekjes weg, héél veel lawaai! Tot laat! 

6 Evenementen B Evenementen in combinatie met water, bijv historisch schepen

7 Evenementen B
Burcht.: wel evenementen, maar bij rust wel intiem. Vuurwerk niet meer in het Veldpark, maar op de Burcht: lichtshow zonder 
knallen

8 Evenementen B Dam tot Dam juweeltje van Zaandam! Niet Dam tot Peperstraat.
9 Gebruik P Peperstraat: hoogwaardige kantoren maken. Aantal woningen beperken (Zaandam is al te vol).

10 Gebruik T Vage ondernemingen aan de Touwslager
11 Gebruik Z Laat gemeente strengere criteria opstellen voor ondernemers
12 Gebruik Z In plaats van woningsplitsing woningen samenvoegen
13 Gebruik Z Meer eenheid. Meer diversiteit in winkels. Sjieker.
14 Gebruik Z Minder hoogbouw, meer eengesinswoningen, meer pop up ondernemers in leegstaande winkelpanden
15 Gebruik Z Splitsen woningen zorgt voor verpaupering
16 Gebruik Z vaste horeca en speciaalzaken
17 Gebruik Z Zuiddijk + Dam2Dam + fijn wonen
18 Gebruik Z 12 kappers???
19 Gebruik Z Werk: ateliers stimuleren. Kleine werkgemeenschappen (max 15 mensen, net als bij een molen…)
20 Gebruik Z Winkels: wordt middenstand niet steeds kleiner door internetverkoop? Behoefte aan speciaalzaken?
21 Gebruik Z Zuiddijk: mix wonen, werken en horeca (koffiebar). Autoluwer
22 Gebruik Z Zuiddijk: toeristische trekpleister a la "Volendam"/"Valkenburg"maar dan mooier.
23 Gebruik Monumenten beter onderhouden
24 Gebruik Woningen voor jongeren
25 Gebruik Te veel macht pandeigenaren
26 Gebruik Er is geen aanbod voor kinderen (horeca!!)
27 Gebruik Rijksmonumenten (Oostzijderskerk, Bonefatius, Burcht) een maatschappelijke functie geven.
28 Inrichting B Burcht moet een haven worden!

29 Inrichting B
Idee: mooi terras aan het water in combinatie met diversiteit in horeca en vrije tijd (nu enkel dartkroegen). Advocatenkantoor 
dat nu te koop staat biedt plek voor een mooie (biologische) supermarkt a la Verskade!! Bijvoorbeeld. Burcht: meer groen!!

30 Inrichting B
haven is leuk maar onzichtbaar. Wat trekt dit aan? Slap pleintje! Geen ketens of alleen maar dartcafé's. Horeca richting 
Zuiddijk.

31 Inrichting B Burcht: jachthaven/ondergronds parkeren



32 Inrichting B Entree verbeteren
33 Inrichting B Picknick tafels bij/op de burgt ''stadspark"'

34 Inrichting B

Tover de Burcht om tot een plek waar je kunt spelen, kunt sporten, kunt relaxen met terrasjes aan het water waar je 's zomers 
buiten en 's winters binnen kan zitten. Af en toe een evenement voor bewonesr en mensen van buiten, die dan zien wat er nog 
meer te beleven is.

35 Inrichting B
Wonen, Prima, Geen aansluiting met werken. Blij dat we aan de rand van de evenementen zitten. Gelukkig vlakbij. Geen 
overlast van de werkende mensen. Meer groen. Breng restaurants Dam ook richting de Burcht.

36 Inrichting K Sluis: terrasjes en kijkplezier creeeren
37 Inrichting P Langs de Zaan: goeie koffietentjes en gras waar je kunt zitten turen…
38 Inrichting P Tussen Zuiddijk en Pr. Hendrikkade zijn relatief open plekken die heel mooi te herinrichten zijn.
39 Inrichting P Historisch inrichting Prins Hendrikkade (onder andere lantaarnpalen)
40 Inrichting P Waterkant gebruiken voor horeca
41 Inrichting P Peperstraat: Statige stadsstraat met allure.
42 Inrichting Wonen: kunnen er hofjes gerealiseerd worden? Meer pleintjes. Speelruimte voor kinderen.

43 Inrichting

Focus op nieuwe vormen van mobiliteit. Parkeerproblematiek lost zich op. Creeer dus geen parkeerruimte! Met zelfrijdende 
auto's is het bezit van een eigen auto niet meer aan de orde. Richt je op ontmoetingsplekken waar bewoners elkaar 
ontmoeten om te werken en te recreeren, met veel groen, waar het prettig is om te zijn.

44 Inrichting Houtje touwtje investeringen
45 Inrichting Meer zaanse gevels
46 Parkeren B Parkeerdruk wijk hoog: Burcht ondergronds parkeren, daarboven park plus evenementen
47 Verkeer K Tunnel onder Beatrixbrug weer open: verbinding steiger Oostzijde naar Sluiskade maken.
48 Verkeer De Noord-Zuidlijn doortrekken naar Zaandam.

49

Wonen. Meer parkeerruimte. Groenvoorziening beter. Bewonersparticipatie. Minder aantrekkelijk voor honden. Pinautomaat in 
de buurt. Onderhoud speeltuintjes. Leegstand opvullen door wonen. Kermis in het park. Verzetsplantsoen aantrekkelijker. 
Burcht als park, parkeren eronder. Terrasjes langs water in de zon. Evenementen zijn leuk! Dam tot Dam! Van de kades iets 
gezelligs maken.



# Aspect Straat VERKEER & PARKEREN 
1 Verkeer verbeter het verkeersciculatieplan Peperstraat is nu en 'doodlopende straat'
2 Verkeer Wat is het effect van het sluiten van de brug tussen bepaalde tijden. Extra verkeer door de wijk.
3 Verkeer Goed verkeerssituatieplan. Peperstraat als hoofdweg en de rest autoluw dmv woonerven.
4 Verkeer Peperstraat: rotondes zonder stoplichten.
5 Verkeer Noord-Zuidlijn doortrekken naar Zaandam.
6 Verkeer Meer ruimte om te rijden, minder om te parkeren. Betere doorstroming door afstemming van verkeerslichten. Vraag hulp aan Google!
7 Verkeer Voorrangsregels Westzijde. Maak Westzijde voorrangsweg, 30 km + handhaven.
8 Verkeer PH-kade: Hoge parkeerdrukte. Sluipverkeer/vergissingen.
9 Verkeer Burcht: Lelijk parkeerterrein. Afslag Wilhelminastraat naar PH-kade gevaarlijk (fietsers die rechtdoor gaan)

10 Verkeer Meer parkeergelegebnheid voor fietsen. Die dan niet worden weggehaald.
11 Verkeer Peperstraat blokken verwijderen. Nieuwe huizen/winkels parkeren ondergronds gezelliger/gemoedelijker maken met meer groen.

12 Verkeer
Groenen golf Wibautstraat! Of rotondes. Verkeer wordt de Peperstraat ingeleid (fuik) maar kan dan nergens heen (parkeergarage voor/onder Peperstraat). Burcht 
autovrij, want mensen parkeren gratis in straten eromheen.

13 Verkeer

Het zicht op de Zuiddijk is slecht. Je kan niet zien of er tegenliggers aankomen. Hoek Skagerrak/Zuiddijk: je kan niet zien of er verkeer aankomt vanwege 
geparkeerde auto's. Heel gevaarlijk. Burcht biedt geen verbinding tussen Dam (Inverdan) en Zuiddijk. Geen logische loop-/fietsroute. Bovendien is de Burcht in 
huidige staat onaantrekkelijk. Trekt niet aan. Lelijk en slecht verlicht.

14 Verkeer De straat Zuiddijk moet een fietspad hebben, om veilig en gezellig te fietsen. 
15 Verkeer Zwaar verkeer vermijden, onder andere vrachtwagens. Geen cafés in de zijstraten (Zuiddijk). 

16 Verkeer
Rijrichting Zuiddijk weer omdraaien!!! Of goed alternatief bieden. Ook van Oost naar West (over de bruggen) kan nu niet meer. Prima, maar bied een goed 
alternatief. 

17 Verkeer Burcht en omgeving. Veel verkeer moet daar helemaal niet zijn, anderen kunnen het niet vinden. 

18 Verkeer
Veel gevels slecht onderhouden. Fietsstraat, auto te gast. Te hard rijden op Zuiddijk. Te weinig optreden van politie op aso-parkeren +gedrag. Vergunningen voor 
bewoners? Drempels. Blauwe zones? Bloembakken. 

19 Verkeer
Zuiddijk: gratis parkeren. Éénrichtingsverkeer. Vrachtwagenverbod. Te smalle trottiors. Verhouding auto's/parkeerplaatsen. Fietsonvriendelijk 
(scooters/hardrijdende auto's). Geparkeerde auto's verstoren verkeer/verbergen huizen/uitzicht. 

20 Verkeer

Ondergrondse parkeerruimte Burcht. Bewoners/winkeliers overal bij betrekken: eenheid/samenhang. Rondom Zuiddijk/Burgemeesterbuurt geen 
parkeermeters/parkeervergunningen meer. Paaltje terug fietspad tegenover fietsenwinkel Fietsbeek. Auto's willen hier in rijden. als bewoner met auto wel nog door 
de peperstraat/zuidijk en burgemeesterbuurt kunnen rijden. dan spiegels plaatsen zuiddijk voor overzicht verkeer (dode hoeken).

21 Verkeer met vergrijzing is mobiliteit meer met wonen verbonden
22 Verkeer mobiliteit is aan mensen gebonden, hoe los je dat op (ik denk dat dit over gedrag gaat)

23 Verkeer

Wegdek slecht, Prins Hendrikkade bij de Vomar etc.  Burcht parkeerplaats is lelijk en ongezellig, te groot. Te weinig parkeerplekken Zuiddijk. Smalle stoepen 
Zuiddijk tussen sluisje en 't hoekje. Te weinig verkeersdrempels. Geen zebrapaden. Hardrijders Zuiddijk aanpakken. Flitspalen? 'T sont rijdt allemaal tegen het 
verkeer in. Idee: fietsstraat? (voorbeeld Haarlem Herensingel). Auto te gast, brede stoepen, veel drempels, meer fietspad dan autoweg. 

24 Parkeren Jullie bouwen te veel zonder parkeerplaatsen te creeren
25 Parkeren Geen fietsbeleid invoeren met maximaal parkeertijd, zoals centrum
26 Parkeren Parkeren fiets met toezicht op stapavonden zoals op de Vinkenstraat.

27 Parkeren
Niet parkeren op de kades. Deze ruimte gebruiken voor groen + terras. Slim kijken naar parkeerruimtes. Liever een paar stukjes groen heel mooi maken en 
onderhouden en de rest voor parkeren dan heel veel groen wat niet verzorgd wordt.

28 Parkeren Parkeren onder de Burcht of Peperstraat. Gratis parkeren.
29 Parkeren Ondergronds parkeren. Laadpalen voor electrisch vervoer. Gratis parkeren voor electrische voertuigen. Ander verkeer extra belasten.
30 Parkeren Loswal: inzakking. Slecht onderhoud. Weghalen. Parkeergarage onder Peperstraat.



31 Parkeren
Waar moeten bezoekers parkeren van Zaantheater als Burcht niet parkeren wordt? In het Rozenhof of bij de bioscoop en wat als het OV beter en confortabel is?

32 Parkeren

Burcht: meer groen en beschutting tegen wind. Traptreden waar je op zit naar water. Open plek voor festivals/markt. Marktbijeenkomst: een plek voor 
herinneringen! Toekomstparkeren onder de grond. Minder auto's, dus parkeren aan de rand en ticket naar de stad (park&ride). kwaliteit bestrating gevaarlijke 
hobbels. Gevaar te hard rijden. verkeersroute van Zuiddijk brommer/auto die rijd van hoog naar beneden snijdt af. 

33 Parkeren
Er is nu geen verbinding tussen de burcht en de Zaan. Plein zou meer bij water betrokkken worden. Parkeergarage onder de burcht. Geen parkeerterrein meer op 
de Burcht. Doodzonde. 

34 Parkeren

Slechte omsluiting Zuiddijk-Prins Hendrikkade, komt slecht de stad uit, zeker sinds omdraaien rijrichting Zuiddijk (is vanaf hoekskagerak). Burcht gratis parkeren ter 
ontlasting ter ontslasting van de parkeerdruk, of zeer goedkoop, zoals €1,- per dag. Ondergrondse parkeergarage Burcht zodat burcht als ''leuk'' terrein gebruikt 
kan worden. Geen goede verkeerssroute van Oost naar West. Straatbeeld Prins Hendrikkade overvol. Dit is sinds er niet meer met één duw in grasstrook 
geparkeerd mag worden. 

35 Parkeren In verband met eventuele paalrot woningen Prins Hendrikkade + Burcht geen parkeergarage onder de Burcht! Schepen leggen hier ook aan. 
36 Parkeren Idee: parkeervergunning voor bewoners?/ betaald? Idee: Peperstraat ook fietsstraat, parkeren buiten directe centrum in parkeergarage etc. 
37 Parkeren Meer parkeergelegenheid ten behoeve van de bewoners bijv: door middel van verguningen. 

38 Parkeren
Weinig parkeergelegenheid omgeving Burcht. Wenselijk om parkeervergunning te krijgen voor de Burcht voor bewoners om de Burcht heen. (muziekbuurt). 

39 Parkeren Door betaald parkeren op de burcht, veel parkeerders op Prins Hendrikkade, want vrij parkeren.
40 Parkeren Ondergronds parkeren Burcht.  
41 Parkeren Doe maar [ondergronds parkeren] bij de Peperstraat. De bemaling is bijzonder slecht voor de fundering voor de vooroorlogse huizen rondom. 
42 Parkeren Voor elk nieuw initiatief parkeren op eigen erf
43 Parkeren auto's hoeven niet vóór de deur geparkeerd
44 Parkeren parkeren niet in smalle straatjes oplossen maar op eigen terrein of garage
45 Verkeer Snelrijden van scootertjes en brommertjes
46 Stad maken voor de komende 40 jaar (toekomst gericht ontwikkeling)



# Aspect Straat SOCIAAL & OPENBARE RUIMTE 
1 Afval Afval op straat
2 Afval Afval: ondergrondse container --> aangeven wanneer geleegd & wordt geleegd 
3 Groen meer bomen
4 Groen Meer groen 
5 Groen Meer groen 
6 Groen meer groen, 
7 Groen meer groen, maar wel groen dat weinig rommel geeft
8 Groen weinig groen. Moet meer
9 Groen Veel groen, vooral bomen. Veel openbare kunst, o.a. galerieen. "Boulevard" langs Zaan: terrassen. Zie Nijmegen.

10 Groen B Meer groen op Burcht. Fietsparkeerplaatsen. 
11 Groen B Meer groen op Burcht boven grond.
12 Groen Historisch meer versterken, oude karakter behouden, veel meer groen, bomen, Wilhelminaboom meer versterken Flaneren, net als vroeger. Haventje meer betrekken.
13 Groen Er is weinig groen in de wijk (Burcht!)
14 Jongeren Hangjongens
15 Jongeren jongeren overlast beperken
16 Jongeren meer doen voor jongeren, oorzaak aanpakken niet het gevolg
17 Jongeren Projecten voor de jongeren die hangen
18 Kwaliteit cultuur historie moet basis zijn voor ontwikkeling, geen plastic geveltjes
19 Kwaliteit je mist de 'frans pleintjes' of Zaans pad met een bleekgrondje aan de overkant 
20 Kwaliteit meer geld voor fundering ipv Soeters
21 Kwaliteit niet alle cultuur op één plek, een buurt leeft doordat er her en der cultuurplekken zijn
22 Kwaliteit Rolstoeltoegankelijk maken van straten
23 Kwaliteit schuurtjes weg achter Mozartstraat
24 Onderhoud Bewoners helpen hun koop huis te onderhouden/funderingsherstel, om verloedering te voorkomen, financieel, materieel, vinden van goede en betrouwbare ondernemers
25 Onderhoud beter onderhoud van de woningen
26 Onderhoud meer kwaliteit bij restauratie of verbouw
27 Onderhoud niet alles slopen, maar meer invulling geven, de oostkant van de zaan heeft meer ziel dan de westkant
28 Onderhoud aandacht voor binnenplantsoen Mokenburcht
29 Onderhoud sociale toegankelijkheid
30 Onderhoud veiligheid
31 Onderhoud Intimiderende jongeren. Angst om aan te spreken.
32 Onderhoud Vaak glas en rotzooi op de weg. 
33 Onderhoud Slechte wegen Vomar/Prins Hendrikkade/markt. Fietsers rijden om gaten/kuilen heen wat voor gevaar zorgt. 

34 Voorzieningen
Voor mijn gevoel is de gemiddelde leeftijd in onze wijk hoger dan die van heel Zaanstad en vraagt daarom om veranderingen/ verbeteringen die de ouderen aangaan. Bijvoorbeeld de plaatsing van een 
pinautomaat.Nu moeten we voor het geldpinnen naar het centrum of de Vermiljoenweg.

35 Voorzieningen
Hetzelfde geldt voor een doktersbezoek, alle huisartsen hebben een praktijk buiten de wijk, wat het soms ingewikkeld maakt om langs te gaan. Het zou prettig zijn als er een of twee dagen per week een 
spreekuurlokatie is voor huisartsen.

36 Onderhoud
In de wijk staan weinig afvalbakken. Dit veroorzaakt veel vuiloverlast. Wij hebben een ondergrondse vuilcontainer waar geen slot meer op zit. Het gebeurd geregeld dat deze overvol is. Dit komt mede 
door Oostzaanse middenstanders die hun vuil in onze ondergrondse vuilcontainer dumpen. Hierdoor plaatsen bewoners hun vuilniszakken naast de vuilcontainer en dit trekt ratten aan die de zakken 

37 Handhaven

Auto’s worden op trottoirs geplaatst waardoor mensen met rollators of kinderwagens over de weg moeten lopen om verder te kunnen. Als politiewagens voorbij een op het trottoir geparkeerde auto rijden, 
dan doen ze hier niets aan. Auto’s rijden veel te hard door de wijk en omdat er een 30 km zone is vertelde de politie dat zij niet op snelheid handhaven in deze zones. ’s Nachts in de weekenden loopt er 
veel jeugd over straat die tegen huizen plassen en lawaai maken en spiegels van auto’s slaan. Op deze tijden rijdt er alleen politie door de straten als er een alarmmelding is, want ze zijn te druk met het 
handhaven in het centrum.

38 Inrichting van de gemeente!
39 Voorzieningen Tenslotte een suggestie mbt internet. Als de gemeente ergens bezig is met het herinrichten van een wijk waarom dan niet gelijk ook glasvezel kabel aanleggen!



# Aspect SAMENWERKEN 
1 Aanwezigheid Gemeente = afwezig
2 Aanwezigheid Afwezigheid gemeente valt wel mee 
3 Aanwezigheid Contact met gemeente; bijvoorbeeld na klacht of reactie op brief veel sneller + beter. Te bureaucratisch! 90 dagen om een op reactie van bewoners te reageren?
4 Aanwezigheid Faciliteren winkeliersvereniging --> tbv branchering + samenwerking --> nu doel: 1 stem richting gemeente
5 Aanwezigheid Indruk van gemeente; vooral afwezig 
6 Aanwezigheid Onhandige website
7 Aanwezigheid Openbare ruimte beter onderhouden
8 Aanwezigheid Wijkspreekuur promoten/stimuleren
9 Betrokkenheid Betere wisselwerking gemeente en bewoners --> betrouwbaar zijn

10 Betrokkenheid d.gans 06-25232906, dtgans@planet.nl gaat graat wandelen met Sjoerd in Touwslagerstraat (ondermijning signale) + wil mee kijken met tekeningen (woont 40 jaar in Zaandam)
11 Betrokkenheid Dirk Groen - Zuiddijk 147
12 Betrokkenheid G.J. Muys - betrekken bij groen
13 Betrokkenheid Gemeente beter luisteren naar bewoners! Meer woningen zijn ongewenst, gemeente zegt: we willen 20.000 woningen
14 Betrokkenheid Gemeente moet sociale cohesie en sociale veiligheid bevorderen
15 Betrokkenheid Goede bewonersparticipatie MAAK
16 Betrokkenheid Graag (samenwerken)
17 Betrokkenheid Klankbordgroep PH-kade: Rob Admiraal: herinrichting Burcht, PH Hendrikkade, S. Lohmanstraat --> wil graag verklaring/excuus - Bos Bloemen
18 Betrokkenheid LEF - doorpakken 
19 Betrokkenheid Leuk initiatief! Laat de bewoners belangrijk blijven dmv terugkpppeling en stemmen over ideeen door de meerderheid
20 Betrokkenheid Onrust wegnemen onder de bewoners. Vetrouwen is gemeente is niet goed - deze terugwinnen
21 Betrokkenheid Openheid en toegankelijkheid
22 Betrokkenheid Positief: gemeente betrekt inwoners bij beslissing, wat mij motiveert te participeren. Gmeeente is transparant in delen van ideeen (facebook etc.) en bekendmaken verbouwingen
23 Betrokkenheid Ruut Willems heeft energie en is verbindend
24 Betrokkenheid Snelle en persoonlijke reactie! Hel prettig! (het zijn niet allemaal slakjes) +++
25 Betrokkenheid van kastje naar de muurgevoel
26 Betrokkenheid Vergeet de anderen niet
27 Betrokkenheid Wanneer er buurtactiviteiten zijn, niet zo moeilijk doen over vergunningen; de weg naar aanvraag met korte lijnen.
28 Betrokkenheid weten wat er gaat komen op micro- en macroniveau
29 Betrokkenheid Initiatieven steunen ipv wijkteams opnieuw
30 Betrokkenheid Eindelijk! 
31 Betrokkenheid Tussen zuiddijk en zaan: info voor heel zuiddijk en niet alleen stukje vanaf de burcht
32 Handhaven Duidelijk aanspreekpunt bij overlast geluid en hangjongeren
33 Handhaven Een duidelijk aanspreekpunt - fietswrakken/handhaving
34 Handhaven Er is een vertrouwenbreuk: afspraken nakomen en handhaven
35 Handhaven snelheid verkeer Sav. Lohmanstraat
36 Handhaven Handhaving Gemeente zou offensiever moeten optreden richting pandeigenaren
37 Handhaven Handhaving is ondermaats
38 Handhaven Meer handhaving/controles op scnelheid/parkeren Zuiddijk
39 Handhaven Ook handhaven
40 Handhaven optreden tegen verloedering 
41 Handhaven overlast horeca, meer handhaven
42 Handhaven Stevig optreden
43 Handhaven milieu, afval dumpen en horeca
44 Procedures Aan de overzijde van de Peperstraat; zijn al planen voor woningen; hoe kan dat nu nog anders? 
45 Procedures Beslissing van de mensen die aan de kade en de burcht wonen!
46 Procedures bestemming Infra toekomstplannen: informatie in begrijpelijke taal; niet technisch
47 Procedures Geef kleine ondernemer een kans; nu dure huren, tegenstand
48 Procedures Meer transparantie: hoe kom je achter het bestemmingsplan? Wat is de visie? Is dat duidelijk de bewoners? Vanavond goed initiatief! 
49 Procedures Net slakjes bij de gemeente, duurt allemaal erg lang
50 Procedures Onduidelijk waar je wat kunt melden
51 Procedures Regelgeving/juridische procedures goed onderzoeken voor in eigendom krijgen van 'kleine lage' pandjes naast de Zaan in Klauwershoek (astoria)
52 Uitstraling Dit gebied is nog authentiek; andere kant van de zaan is te plastic
53 Uitstraling Gedempte gracht is succes - vertrouwen in Sjoerd Soeters
54 Uitstraling Zonde dat alle voorzieningen gecentreerd worden rond station; daardoor komen mensen niet buiten het centrum


