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Zaandam, 21 juni 2021

Betreft: zwerfafval bedrijventerreinen

Beste heer Krieger,
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Als ondernemersvereniging in de gebieden Achtersluispolder, Zilverland, Westerspoor,
Zuiderhout en omliggende terreinen, komen wij op voor de belangen van de
ondernemers.
Wij spreken dagelijks ondernemers in het gebied. Alarmerend en zorgelijk is de
verloedering van het bedrijventerrein waar de ondernemers in het gebied geen invloed
op hebben, maar de Gemeente wel. Massa’s (zwerf)afval, dumping van grof vuil,
rondhangende personen die in het gebied niets te zoeken hebben, achterstallige
groenvoorziening etcetera, het is de ondernemers een doorn in het oog. Een
bedrijventerrein moet uitnodigend zijn voor ondernemers, medewerkers, klanten en
leveranciers, maar is dat op dit moment allerminst. Door het nalaten van beleid en
handhaving door de Gemeente is het maar de vraag of de eerstvolgende KVOcertificering kan worden verkregen.
Als ondernemersvereniging doen we wat we kunnen:
- Bestuursleden gaan regelmatig het gebied in om het vuil op te ruimen.
- We spreken ondernemers aan om ook buiten hun eigen grond of gebied de
handen uit de mouwen te steken.
- We spreken ook overlastgevers als het Migrantenhotel aan over de overlast die de
bewoners veroorzaken.
- We hebben direct contact met afdeling Handhaving, afdeling Zwerfval en
Groenvoorziening bij de gemeente Zaanstad.
Maar het heeft niet het gewenste effect. Het is dweilen met de kraan open. Daarnaast is
al onze inzet vrijwillig en niet oneindig. We hebben de inzet van het opruimen van het
zwerfafval even vertaald naar een kostenoverzicht. Dit gaat heeft de afgelopen 3
maanden 6 uur per week gekost, totale kosten bijna 3000 euro. Een actieve bijdrage van
de Gemeente in uren en middelen zou het minste moeten zijn wat u zou kunnen doen om
de verloedering te stoppen en te komen tot een verbetering.

Wat wij van u vragen is het volgende: structurele inzet en middelen om dit aan te
pakken. Een gesprek met een beslissingsbevoegd contactpersoon bij de gemeente die dit
op kan pakken én aan kan pakken en zich niet verschuilt achter collega X, Y of Z of een
andere afdeling. Eerder is bij burgemeester Hamming in een ander overleg aangegeven
dat we van de gemeente “doorzettingskracht” nodig hebben.
Het is in het belang van ondernemers en bezoekers van Zaanstad dat de verloedering
wordt gestopt.
Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en wachten uw reactie af.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van OVZZ

Rob Smits, voorzitter

