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College voor openstelling busbrug 
BRON:GEMEENTE ZAANSTAD 

Het nieuws dat het onderzoek naar de busbrug De Binding in 

Zaandam is afgerond en dat het college gaat voor 

openstelling, krijgt veel aandacht. Niet alleen opent het Noord-

Hollands Dagblad het regiodeel van de krant vanmorgen met 

dit onderwerp, ook op onze eigen Facebook-pagina komen 

heel veel reacties.  

 

De meeste mensen reageren enthousiast. Wel vragen ze zich 

collectief af waarom het tot 2020 moet duren voor de busbrug 

écht open gaat. Een greep uit de reacties: 

 FANTASTISCH NIEUWS!!!! 

 Geen bekeuringen meer 

 Eindelijk, maar wel pas in 2020 helaas. 

 Dit is echt een verhaal voor een tv-programma. Hoe 

werkt de gemeente Zaanstad. Maak gewoon die weg 

af dan kunnen jullie eindelijk dat hoofdstuk sluiten. 

 Hulde voor de gemeente zaanstad. Ze zijn niet alleen 

de duurste maar ook de traagste.. 

 2020... tis niet te geloven. Ambtenaren hè? !?!?!?!? 
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369 likes, 178 opmerkingen, 66 keer 
gedeeld, potentieel bereik van 27.614 
personen 

   
  

6 tweets met een potentieel bereik 
van 10.300 personen 

  

 

 

 

  

  

Storm trekt spoor van vernieling 
BRON: VRZW E.A. 

Heel Nederland had gisteren te maken met een zware 

januaristorm. En ook in Zaanstad hield deze flink huis. Tijdens 

de storm op donderdag rukte de brandweer in Zaanstreek-

Waterland circa 200 keer uit voor stormschade, zo schrijft het 

VRZW. Door de hele regio heen is er schade. Het gaat hierbij 

vooral om schade aan gebouwen. Ook collega's van 

Stadsbeheer & Onderhoud hadden hun handen vol aan 

meldingen. In Zaanstad sneuvelden in totaal 61 bomen, 

waaronder 10 in het Vijfhoekpark in Zaandam.    

  
 

 

  

 

En verder... 
 Was het referendum over het Cultuurhuis gisterenavond tijdens het Zaanstad Beraad 

weer onderwerp van gesprek. Het Noord-Hollands Dagblad kopt vanmorgen: 

Lijmpoging over refendum. En schrijft verder: 'PvdA en D66 hopen dat een gesprek 

tussen Jan de Bruin van actiegroep Kultuurklutser, wethouder Sanna Munnikendam en 

directeur Otto Berg van Fluxus een uitweg biedt uit de impasse rondom het cultuurhuis 

en het referendum.' Op Twitter discusiëren enkele raadsleden nog even verder. Op Je 

bent een Zaankanter als... wordt een bericht over het referendum gedeeld, dat levert 

zo'n 15 reacties op.  

 Komt er een aardgasloze wijk van 74 nieuwe woningen op het terrein aan het 

Noordeinde in Wormerveer. Voorlopige schatting van de eerste paal in de grond: eerste 

kwartaal 2019. Via Twitter zijn er 10 retweets met 13.500 bereikte personen. 

 Schrijft het Noord-Hollands Dagblad niet over de hierboven genoemde de bouwplannen 

aan het Noordeinde, maar wél over de bouwplannen in de hoek Kalverringdijk-

Engewormer. Hier komt ook een aardgasloze wijk, bestaande uit 19 woningen. 

 Is de PVV Zaanstad stapsgewijs bezig om informatie bekend te maken over de 

kandidatenlijst, zo valt te lezen in het Noord-Hollands Dagblad. 
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Contact & Colofon 
Deze TamTam is gemaakt door de afdeling Communicatie van de gemeente Zaanstad. 

Het bevat een compacte, feitelijke weergave van de online en offline berichtgeving 

over Zaanstad in de afgelopen 24 uur. Zo ontdek je welke onderwerpen leven en welke 

impact ons beleid en communicatie hebben. De TamTam verschijnt elke werkdag rond 9.15 uur 

en is bedoeld voor de medewerkers van de gemeente Zaanstad en het college. 

 

Heb je vragen over de totstandkoming van deze TamTam of ben je op zoek naar 

duiding? Kom langs in B.303 of stuur een e-mail naar redactie@zaanstad.nl. 
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