
         
 

Motie Groen Waterrijk 

 

De raad van Zaanstad, bijeen op 12 november 2019 besprekende de begroting 2020-2023 spreekt 

zich als volgt uit: 

 

Constaterende dat: 

 

− De zogenaamde Forbostrook al 20 jaar braak ligt in Saendelft Oost en al lange tijd te koop 

staat; 

− Er door vervangende woningbouw destijds grond van Waterrijk opgeofferd werd met de 

belofte dat daarvoor groen gecompenseerd zou worden, wat helaas nooit gebeurd is; 

− Ook door de bouw van de school in het park groen verloren is gaan; 

− Er dringend behoefte is aan meer groen in deze stenige wijk; 

− In deze wijk er nauwelijks speelgelegenheid is voor de wat oudere jeugd, wat vaak overlast 

door jongeren in de hand werkt; 

− Er door de VVD geïnventariseerd is wat de wensen van de bewoners zijn; 

− Er door de VVD een agenda initiatief is besproken in de raad over de wensen van de 

bewoners en invulling van de Forbostrook; 

− Er door de wijkmanager actief gewerkt is aan het ontwikkelen van een plan met de 

bewoners; 

− Er nu in Saendelft een hechte groep bewoners is ontstaan die zich wil inzetten om van dit 

braakliggend stuk grond een groene en multifunctionele ontmoetingsplek te maken; 

− Babbels Live een plek heeft gekregen in het plan. 

 

Overwegende dat: 

 

− Voldoende groen in de wijk essentieel is voor het tegengaan van hittestress en het opvangen 

van water, alsmede voor natuurbeleving; 

− Een multifunctionele ontmoetingsplek de cohesie in de wijk kan bevorderen; 

− Buitenspeelmogelijkheden voor jong en oud bewegen en daarmee de gezondheid stimuleren; 

− Er nu een werkgroep “Groen Waterrijk”is ontstaan die zich samen met de bewoners van de 

wijk zich ten volle wil inzetten om een groene ontmoetingsplek te realiseren; 

− Deze groep mogelijkheden ziet in sponsoring en crowdfunding om dit te financieren; 

− De groep het niet stimulerend vindt voor hun plannen en inrichting van dit terrein als dit 

stuk grond nu ineens verkocht zou worden; 

− Het een mooi voorbeeld is van een traject met betrokkenheid  en inzet van de bewoners; 

− Het daarom wenselijk is om dit braakliggend stuk grond aan de Omweg in de wijk 

Waterrijk-Saendelft  de eerste vijf jaar niet te verkopen en in bruikleen te geven aan de 

werkgroep “Groen Waterrijk”. 

 

Draagt het college op: 

 

− Om het stuk grond aan de Omweg in de wijk Waterrijk-Saendelft de eerste vijf jaar niet te 

verkopen en in bruikleen te geven aan de werkgroep “Groen Waterrijk”,  

− De aanleg van dit project samen met de werkgroep en bewoners te faciliteren; en  



− Samen met de raad de situatie na vijf jaar te evalueren. 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

GroenLinks, Romkje Mathkor 

VVD, Rina Schenk 


