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Harde plassers en natte broekjes
Posted on 14 maart 2014 door Eric Sellmeijer

Het is geen nieuws als je zegt dat het huidige college vooral heeft gekickt op naamsbekendheid voor Zaanstad. De kosten van Inverdan
rezen de pan uit en dan hebben we het nog niet eens over het nieuwe gemeentehuis. Alles om Nederland, Europa, de wereld te laten zien
hoe geweldig Zaanstad wel niet bezig is. Burgemeester Faber (PvdA), wethouder Straat (VVD) en wethouder Linnekamp (Groenlinks)
liepen daarin wel voorop. Slaafs gevolgd door de rest van het college.

Nu zijn er plannen om op het voormalige VVZ terrein Oostzijderveld hotels, woningen, scholen en bedrijven te ontwikkelen gericht op de
Chinese markt. Onlangs tekende de gemeente hiervoor een intentieovereenkomst met de initiatiefnemers Fortune Top China Ltd en China Center
Zaandam Ltd.

De plannen zijn nog in een pril stadium. Afgesproken is dat de partijen elkaar vier maanden geven om de haalbaarheid van het plan te
onderzoeken. Dan gaat het onder meer over de grootte, kosten, infrastructuur, planologische aspecten, bestuurlijke beslismomenten, en
inspraakmogelijkheden.

VVD Wethouder ruimtelijke ontwikkeling Dennis Straat: Het initiatief kan ervoor zorgen dat de handelsbetrekkingen tussen Zaanstad en het
Verre Oosten worden aangehaald. Bovendien levert het een bijdrage aan de vergroting van de naamsbekendheid van Zaanstad en biedt het
kansen voor het bedrijfsleven en toerisme in Zaanstad en daarbuiten. En niet onbelangrijk: het biedt de gemeente een goede kans om de grond te
verkopen.”

Ja hoor, daaristie weer, de naamsbekendheid van Zaanstad. Die gaat voor alles en als we niet oppassen heeft Zaanstad Noord straks weer het
nakijken. Want ja, die ene Noord Hollandse gemeente wil de handelsbetrekkingen met het hele Verre Oosten gaan aanhalen en dat gaat voor de
ondernemers in Zaanstad, terwijl ze in Noord al terecht moord en brand schreeuwen. En ook voor de enorme wachtlijsten voor woningen voor
starters en jongeren.

Allemaal omdat Dennis Straat verwacht dat steeds meer Chinezen gaan beschikken over een paspoort en naar het buitenland kunnen reizen.
Daarbij is het de wens van veel Chinese ouders om hun kinderen in het buitenland te laten studeren. Het China Center Zaandam moet tijdelijke
huisvesting en gelegenheid voor (tijdelijke) kantoorruimte combineren met de mogelijkheid voor onderwijs en recreatie. Het initiatief is de
grootste in zijn soort in Nederland en alleen daarvan beginnen ze in dit college te likkebaarden.

Een onderdeel van het plan is een kleinschalig casino ten behoeve van gasten van het hotel. Een hotel met totaal 180 drie en vier sterren kamers,
vergaderruimten, winkeltje voor toeristen, kleine fitness/wellness/sauna, restaurant. Er moet een Chinese internationale school, middelbaar
onderwijs, startend met 200 leerlingen groeiend in 5 jaar naar 1000 leerlingen, ca. 100 appartementen (2 slaapkamers en woonkamer) komen.
Een studentenhotel met ca. 100 kamers, een klein business center, nog een 4 sterren hotel, een groot business center, een foodcourt, grote
thermen (uitbreiding van de leisure en wellness activiteiten). Allemaal ten gunste van de goede naam van Zaanstad. Dat kan dit college nog net
even meepikken, zodat er nog jaren over ze gesproken zal worden.

Wil je als ondernemer in Zaanstad Noord je hoofd boven water houden, reken dan niet op het college van B en W in Zaanstad, tenzij je natuurlijk
lokaal gaat stemmen op de 19de. Idem dito voor  hen die graag op zichzelf gaan wonen en/of een betaalbare studentenkamer of -flat zoeken in de
gemeente waar zij geboren en getogen zijn.

Zanger/presentator Gordon zou waarschijnlijk wel een goede naam voor het project weten: Inveldan. Ik houd het voorlopig zelf maar op
Inverdan2. Gewoon, omdat het om dezelfde redenen wordt ontwikkeld als het eerste Inverdan; de harde plassers en natte broekjes van de
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collegeleden.

Het is geen nieuws als je zegt dat het huidige college vooral heeft gekickt op naamsbekendheid voor Zaanstad. De kosten van Inverdan
rezen de pan uit en dan hebben we het nog niet eens over het nieuwe gemeentehuis. Alles om Nederland, Europa, de wereld te laten zien
hoe geweldig Zaanstad wel niet bezig is. Burgemeester Faber (PvdA), wethouder Straat (VVD) en wethouder Linnekamp (Groenlinks)
liepen daarin wel voorop. Slaafs gevolgd door de rest van het college.

Nu zijn er plannen om op het voormalige VVZ terrein Oostzijderveld hotels, woningen, scholen en bedrijven te ontwikkelen gericht op de
Chinese markt. Onlangs tekende de gemeente hiervoor een intentieovereenkomst met de initiatiefnemers Fortune Top China Ltd en China Center
Zaandam Ltd.

De plannen zijn nog in een pril stadium. Afgesproken is dat de partijen elkaar vier maanden geven om de haalbaarheid van het plan te
onderzoeken. Dan gaat het onder meer over de grootte, kosten, infrastructuur, planologische aspecten, bestuurlijke beslismomenten, en
inspraakmogelijkheden.

VVD Wethouder ruimtelijke ontwikkeling Dennis Straat: Het initiatief kan ervoor zorgen dat de handelsbetrekkingen tussen Zaanstad en het
Verre Oosten worden aangehaald. Bovendien levert het een bijdrage aan de vergroting van de naamsbekendheid van Zaanstad en biedt het
kansen voor het bedrijfsleven en toerisme in Zaanstad en daarbuiten. En niet onbelangrijk: het biedt de gemeente een goede kans om de grond te
verkopen.”

Ja hoor, daaristie weer, de naamsbekendheid van Zaanstad. Die gaat voor alles en als we niet oppassen heeft Zaanstad Noord straks weer het
nakijken. Want ja, die ene Noord Hollandse gemeente wil de handelsbetrekkingen met het hele Verre Oosten gaan aanhalen en dat gaat voor de
ondernemers in Zaanstad, terwijl ze in Noord al terecht moord en brand schreeuwen. En ook voor de enorme wachtlijsten voor woningen voor
starters en jongeren.

Allemaal omdat Dennis Straat verwacht dat steeds meer Chinezen gaan beschikken over een paspoort en naar het buitenland kunnen reizen.
Daarbij is het de wens van veel Chinese ouders om hun kinderen in het buitenland te laten studeren. Het China Center Zaandam moet tijdelijke
huisvesting en gelegenheid voor (tijdelijke) kantoorruimte combineren met de mogelijkheid voor onderwijs en recreatie. Het initiatief is de
grootste in zijn soort in Nederland en alleen daarvan beginnen ze in dit college te likkebaarden.

Een onderdeel van het plan is een kleinschalig casino ten behoeve van gasten van het hotel. Een hotel met totaal 180 drie en vier sterren kamers,
vergaderruimten, winkeltje voor toeristen, kleine fitness/wellness/sauna, restaurant. Er moet een Chinese internationale school, middelbaar
onderwijs, startend met 200 leerlingen groeiend in 5 jaar naar 1000 leerlingen, ca. 100 appartementen (2 slaapkamers en woonkamer) komen.
Een studentenhotel met ca. 100 kamers, een klein business center, nog een 4 sterren hotel, een groot business center, een foodcourt, grote
thermen (uitbreiding van de leisure en wellness activiteiten). Allemaal ten gunste van de goede naam van Zaanstad. Dat kan dit college nog net
even meepikken, zodat er nog jaren over ze gesproken zal worden.

Wil je als ondernemer in Zaanstad Noord je hoofd boven water houden, reken dan niet op het college van B en W in Zaanstad, tenzij je natuurlijk
lokaal gaat stemmen op de 19de. Idem dito voor hen die graag op zichzelf gaan wonen en/of een betaalbare studentenkamer of -flat zoeken in de
gemeente waar zij geboren en getogen zijn.

China Center? Ik houd het voorlopig zelf maar op Inverdan II. Gewoon, omdat het om dezelfde redenen wordt ontwikkeld als het eerste
Inverdan; de harde plassers en natte broekjes van de collegeleden.
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