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Beste bewoner(s), omwonende(n), 

 

In deze brief informeren wij u over het proces binnen de gemeente Zaanstad over een initiatief van 

woningcorporatie Parteon. Parteon wil de woningen aan de Witte de With-, Houtman- en 

Barendszstraat in Wormerveer slopen en nieuw bouwen. De gemeente is hierover in gesprek met 

Parteon. Wanneer u huurder bent van één van deze woningen, ontvangt u binnenkort ook informatie 

van Parteon over wat dit voor u betekent.   

 

 

 
Het initiatief gaat over de gebouwen in het rode kader  



   

   

 

Funderingsproblemen en woningtekort  

De woningen aan de Witte de With-, Houtman- en Barendszstraat hebben funderingsproblemen.  

Parteon heeft in 2021 bij de gemeente aangegeven dat zij de complexen aan de Witte de With-, 

Houtman- en Barendszstraat willen slopen en op de locatie nieuwe goede woningen willen 

terugbouwen. Het idee is om meer woningen te bouwen dan dat er nu staan, zodat meer mensen 

geholpen kunnen worden aan een woning. Hoeveel woningen er kunnen worden gebouwd en hoe het 

er uit gaat zien is nog niet bepaald. Op dit moment staan we aan het begin van het proces.  

 

Een eerste stap in het proces is een startnotitie te laten vaststellen door de gemeenteraad 

De gemeente heeft nu, aan het begin van dit proces, een startnotitie gemaakt. Hierin wordt 

beschreven wat het initiatief van Parteon is. Er wordt in uitgelegd waarom er een initiatief is voor 

sloop-nieuwbouw. Ook staat er welke uitgangspunten voor de gemeente van belang zijn. 

Daarnaast wordt in de startnotitie beschreven hoe de bewoners en de buurt worden betrokken in het 

proces.  

 

In september 2022 behandelt de gemeenteraad deze startnotitie  

Volgens de verwachting behandelt de gemeenteraad de startnotitie op 1 september in het Zaanstad 

Beraad. In Zaanstad Beraad stellen raadsleden hun vragen over de startnotitie aan de wethouder. U 

kunt dan ook vragen stellen aan de raad. Als u dat wilt, kunt u zich melden bij de griffie via 

raadsgriffie@zaanstad.nl. Na het Zaanstad Beraad gaat het voorstel ter besluitvorming naar de 

gemeenteraad. 

U vindt het raadsvoorstel en de Startnotitie Witte de Withstraat e.o. Wormerveer op: 

zaanstad.bestuurlijkeinformatie.nl. Via deze website kunt u ook de raadsvergaderingen digitaal 

volgen.  

 

Nadat de raad de startnotitie heeft vastgesteld organiseert Parteon in samenwerking met de 

gemeente een bijeenkomst voor u 

Als de gemeenteraad de startnotitie vaststelt op 22 september, organiseert woningcorporatie Parteon 

in samenwerking met de gemeente een bijeenkomst voor u als bewoner of omwonende. In deze 

eerste bijeenkomst wordt uitgelegd wat initiatief inhoudt en op welke manier u wordt betrokken in het 

proces. Uw ideeën, zorgen, reacties en adviezen worden dan ook opgehaald.  

Wanneer u niet bij een bijeenkomst aanwezig kunt zijn en dat wel graag had gewild, zorgen we er 

samen voor dat u goed op de hoogte blijft en de mogelijkheid heeft met ons in gesprek te gaan.  

 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? 

Neem dan contact op met Martine van Gerven van de gemeente Zaanstad, via 

maaknoord@zaanstad.nl of via het algemene telefoonnummer 14 075. U kunt ook meer lezen over 

het initiatief op: maaknoord.zaanstad.nl onder het kopje ‘projecten’. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Martine van Gerven, 

procesmanager gemeente Zaanstad 


