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15 januari 2021, Assendelft Waterrijk 
Aan de bewoners van Waterrijk 
 
Beste buur, 
 
Het is een behoorlijke uitdaging om in deze bijzondere tijden van corona, maatregelen en lockdowns, een initiatief te 
realiseren. Daarom zijn we extra trots op wat we achter de schermen voor elkaar krijgen. Met veel enthousiasme 
informeren wij je over de stand van zaken.  
 
Beheerovereenkomst  
Het heeft even geduurd, maar nu wordt het echt officieel. Op 20 januari 
draagt de gemeente Zaanstad het beheer van de grond aan de Omweg 
over aan Stichting Groen Waterrijk. Wethouder Rita Noordzij en onze 
voorzitter Saskia Hille zetten allebei een handtekening onder de 
overeenkomst. Ook plaatsen wij een mooi Groen Waterrijkbord in het 
park. Dit feestelijke moment is helaas besloten in verband met de 
lockdown. Wel is er pers aanwezig. Ben je nieuwsgierig naar wat wij 
hebben afgesproken? Je vindt de overeenkomst na 20 januari op onze 
vernieuwde website. 
 
www.groenwaterrijk.nl 
Met behulp van de professionele websitebouwer Key-IT uit onze wijk, 
zijn we druk bezig om een prachtig platform te maken waar je alle 
informatie over Groen Waterrijk terug kan vinden. Zoals de agenda, 
activiteiten, vacatures en achtergrondinformatie. Ook kun je je hier 
aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Je kunt alvast even spieken. 
 
Financiën 2020-2021 
We hebben in 2020 behoorlijk wat geld opgehaald! 
Zo heeft de rabo-actie ons ruim € 1.300,- 
opgeleverd. Ook hebben we van de gemeente 
Zaanstad € 2.000,- steun ontvangen en van de 
toekomstige Moskee Ar-Rahma ruim € 600,-. Er zijn 
ook twee buren die maar liefst ieder € 1000,- 
hebben overgemaakt, en heel veel buren die ons 
gesteund hebben met andere geweldig mooie 
bedragen. Iedereen harstikke bedankt voor de 
steun! Ook in januari 2021 hebben we al weer een 
bijdrage van € 250,- ontvangen van een nieuwe 
sponsor “Holland Papiergroep”. Tevens heeft 
Zaanstad ons een plantenwaardebon geschonken 
van € 2.000,- en hebben we zicht op een bijdrage uit de Zwerfafvalvergoeding van € 1.000,- . We 
zijn in gesprek met de Forbo als mogelijk sponsor… En drukkerij Stuba en Inmeba steunen ons in 
natura. Kortom; “Het ziet er rooskleurig uit!” Voor een mooi park is natuurlijk veel meer geld 
nodig, maar we kunnen starten! En dat gaan we dus doen ook! Samen zijn we tot grootse dingen 

in staat! Elke bijdrage telt 😊. Hoe meer geld we hebben, hoe mooier we het park kunnen maken. 
Wil jij ook een bijdrage doen? Scan dan deze QR-code met de camera van je telefoon of maak je 
donatie over naar NL47 RABO 0354 0733 62 t.n.v.: Groen Waterrijk. 

Het oranje gekleurde gebied krijgt Groen Waterrijk 

in beheer. Het kleine gearceerde vlak wordt 

mogelijk nog bebouwd. 



 
 
Stichting Groen Waterrijk  Park aan de Omweg                                            www.groenwaterrijk.nl 
KVKnr         : 77450663                                                            Email           : info@groenwaterrijk.nl 
Bankreknr  : NL47 RABO 0354 0733 62                                Whatsapp   : 06 245 34002 

   

 

 

Zaterdag en Zondag 13 en 14 maart 

Dit weekend in maart willen we gezamenlijk een start maken met de aanleg van ons park! Hoeveel we kunnen doen 
hangt af van hoeveel geld we hebben opgehaald. We willen in ieder geval vast: 

• Een bloementuin aanleggen 

• Boombakken maken 

• Extra gras toevoegen  
Kom je ook helpen? 
Reserveer vast deze data in je agenda en meld je aan bij info@groenwaterrijk.nl  
Wij vinden het fijn om het volgende te weten: 

• Naam 

• Contactgegevens 

• Ervaring / kennis (bijvoorbeeld – ik kan goed timmeren en neem 
gereedschap mee – of – ik wil wel koffie meenemen – of– ik heb geen specifieke kennis maar kan wel flink 
de handen uit de mouwen steken) 

Het definitieve programma en de agenda bepalen we eind februari. We maken een voorbehoud i.v.m. de 
coronamaatregelen. Het moet wel veilig zijn en volgens de regels kunnen. Iedereen die zich heeft aangemeld, 
houden we op de hoogte en ontvangt tijdig informatie. Houdt anders de website in de gaten voor het laatste nieuws. 
 
Fase 1? 
In de vorige brief hebben we fase 1 omschreven – het aanleggen van een graslaken/recreatieterrein en een omheind 
hondenuitrenveld met strandje. Dit kost € 15.000,-. We denken niet dat we dit bedrag voor maart bij elkaar hebben. 
Daarom verzetten we onze bakens. Echter..van uitstel komt geen afstel. De doelstelling voor een recreatieterrein en 
hondenuitrenveld blijft overeind. Door te starten met een bloementuin worden we zichtbaar en kunnen mensen al dit 
jaar genieten van het park. Ondertussen blijven we fondsen en subsidies verwerven voor de doorontwikkeling. 
 
Ook actief worden bij Groen Waterrijk? 
Nu we officieel verantwoordelijk worden voor het beheer, kunnen we wel wat structurele handjes gebruiken. We 
willen in ieder geval 1x in de maand met elkaar het terrein onderhouden. In de groeimaanden (Van april t/m 
september) is het 2x per maand nodig. Graag inventariseren we wie er allemaal willen helpen met het onderhoud. Het 
is vooral leuk en gezellig om met elkaar bezig te zijn, maar ook sportief, leerzaam en gezond. Uiteraard verzorgen we 
met elkaar een natje en een droogje. Het is fijn als we op een vaste kern kunnen rekenen. Kan jij 2 uur in de maand 
helpen? Stuur je gegevens naar info@groenwaterrijk.nl  
 
We organiseren binnenkort (na de lockdown) een bijeenkomst om kennis te maken en alles met elkaar door te 
spreken. Dan maken we ook gezamenlijk de agenda. 
 
Kan je af en toe? Van harte welkom! Houd onze agenda in de gaten wanneer we aan de slag gaan.  
Verder zijn we bijvoorbeeld op zoek naar: 

• Een fotograaf die mooie plaatjes kan schieten voor op de website 

• Leden voor een activiteitencommissie die leuke dingen in het park organiseren 

• Extra handjes om de website bij te houden 

• Handige buren – Die we af en toe kunnen vragen om ergens mee te helpen. 

• Sponsoren en donateurs. 
Enthousiast geworden? Kijk op onze website bij vacatures en meld je aan! 
 
Wij hebben er ontzettend veel zin in! 
Namens Groen Waterrijk, Saskia Hille (Voorzitter) 
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