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De gemeenteraad van Zaanstad, voor een  raadsvergadering  bijeen op donderdag 2 juli 2020; 

 

 

Burgemeester Joris in ’t Veld was onze oorlogsburgemeester alvorens hij na de Februaristaking werd 

ontslagen en vervangen door een NSB Burgemeester.  Op Bevrijdingsdag 1945 werd hij uitbundig, 

per fiets binnengehaald en direct weer als burgemeester geïnstalleerd.  Na zijn benoeming tot 

Minister van Wederopbouw vertrok hij uit Zaandam.  Het in ‘t Veldpark is naar hem vernoemd. 

Nu is dit park een synoniem voor overlast, criminaliteit en drugshandel en gebruik.  Buren klagen 

steen en been en na een kat en muis spelletje met handhaving en beveiligingscamera’s lijkt de strijd 

opgegeven en zijn we weer terug naar af.  De overlast gevende ‘gasten’ in het park hebben hun oude 

stellingen weer ingenomen.  

Constaterende dat: 

 Het niet enkel beperkt blijft tot drugsgebruik maar ook tot drugshandel en andere 

drugscriminaliteit; 

 Deze overlast gerelateerde criminaliteit met zich meebrengt, zoals berovingen, geweld 

prostitutie en brandstichting; 

 Geluidsoverlast, zoals  luide versterkte muziek en schreeuwende mensen tot midden in de 

nacht geen uitzondering zijn; 

 De overlastgevers denken dat de bosjes een openbaar toilet zijn; 

 Het beperkt cameratoezicht niet het gewenste resultaat oplevert; 

 

Overwegende dat: 

 Schriftelijke vragen en het aankomende reces geen oplossing geven voor deze 

zomermaanden en de buren van het park niet zo lang in de kou kunnen laten staan; 

 Deze overlast een groot gevoel van onveiligheid geeft; 

 Deze ellende al 6 jaar duurt; 

 De bewoners van de Schepenlaan een handhavingsverzoek hebben ingediend; 

 Als de politie de mogelijkheid heeft om het Malieveld in Den Haag schoon te vegen, wij ook 

in Zaanstad mogelijkheden hebben om kwalijke personen uit  in ’t Veldpark te verwijderen; 

 Dat na  zes jaar pappen en nathouden er wel eens een eind mag komen aan de overlast; 

 Zaanstad een relatief lage beveiligingscamera dichtheid heeft. 

 

Roept het college op om: 

 Extra in te zetten op de aanpak van het alle overlast, drugshandel en aanverwante 

drugscriminaliteit in ‘t Veldpark; 

 Gebiedsverboden  uit  te  vaardigen  voor  de  overlastplegers  en  deze  te  blijven  

monitoren zodat  het probleem  zich  niet  verplaatst; 
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 Een beter  netwerk  van  cameratoezicht  te  installeren  om  de  veiligheid  in  het  park  te

vergroten;

 Er op korte termijn voor zorg te dragen dat Burgemeester in ’t Veldpark weer een veilig en

plezierig park wordt om te verblijven, te recreëren of te passeren.

En gaat over tot de orde van de dag 

Namens,  

Een kleine greep uit het nieuws over het in ’t Veldpark: 

Peter van Haasen – PVV Zaanstad 

Harrie van der Laan – Partij voor Ouderen en Veiligheid 

Motie is verworpen, zie besluitenlijst in RIS
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