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GRACHT
Een nieuwe mijlpaal voor de gracht: de laatste damwandplanken zijn de grond in gegaan.
Daarmee zijn de wanden van de gracht helemaal klaar. Over een aantal weken worden
de palen gezet voor de kiosken en de waterspeelplaats. Als die klus is geklaard, kan de
heistelling definitief het veld ruimen. Aan de zijde van het Rustenburg is de aannemer
gestart met het metselwerk. De tijdelijke houten brug is inmiddels opengesteld. In de
loop van week 29 starten de straatwerkzaamheden aan de noordelijke kant van de
gracht, tussen Rustenburg en de Vinkendwarsstraat. Ook wordt er sinds kort ’s avonds
en op enkele zaterdagen gewerkt aan de gracht. Het gaat dan met name om straatwerk,
zodat het winkelend publiek en de winkels zoveel mogelijk ontlast worden. Dan wordt
ook een start gemaakt met werkzaamheden in de Damkade en de Damstraat, waar de
riolering wordt vervangen en de aansluiting van de gracht op de Zaan wordt
gerealiseerd. Ondernemers en bewoners zijn via een brief van de gemeente op de hoogte
gesteld omdat e.e.a. consequenties heeft voor de afvalinzameling en bevoorrading.
SBZ heeft plannen een groot openingsfeest te organiseren, samen met de gemeente.
Heeft u leuke ideeën, of wilt u meedenken over de invulling hiervan, neem dan contact
op met de voorzitter van SBZ, Frans Wittenberg.
Bezoek burgemeester aan centrum
Donderdag 14 juni heeft burgemeester
Faber een werkbezoek afgelegd aan het
centrum van Zaandam. Ze bezocht
ondernemers in diverse sectoren.
De burgemeester bracht een bezoek aan
een grootwinkelbedrijf, een juwelier,
een groentehandelaar op de markt, een
sportwinkel en een restaurant.
De ondernemers deelden hun visie met
de burgemeester over de ontwikkelingen in
het centrum en over de toekomstplannen
hiervan.
Burgemeester
Faber
legt
zo’n
tien
Daarnaast kwamen onderwerpen
werkbezoeken per jaar af. Verschillende
als veiligheid, landelijke trends in het
thema’s komen hierbij aan bod. Eerder dit
winkelaanbod en de promotie van de
jaar stond tijdens haar werkbezoeken
binnenstad ter sprake.
bijvoorbeeld de cultuursector centraal.
Ondernemersfonds
Na de presentaties en de 1e werkbijeenkomst volgt er binnenkort een 2e
werkbijeenkomst. Deze is voor de horeca ondernemers op dinsdag 17 juli om 11 uur bij
Breugems. De Westzijde ondernemers komen die avond bij elkaar om 18 uur bij Serah
Artisan. Tenslotte komen de ondernemers van de Gracht, Rozengracht, Rozenhof en
Hermitage woensdag 18 juli voor de 2e werkbijeenkomst ook bij Serah Artisan bij
elkaar om 18.00 uur. Op deze bijeenkomsten zal er dieper worden ingegaan op de kosten
en de opbrengsten en het creatief marketingplan van Marcel Jansen. Ook presenteren we
een concept jaarplan waar we met u over van gedachten willen wisselen. Na deze
bijeenkomsten komt er na de vakantie medio september een afsluitende avond voor alle
ondernemers waarna er gestemd gaat worden. Samen gaan we voor een sterk stadshart
van Zaandam, U komt toch ook!!!
Tropical Party
Op zaterdag 1 september wordt de zomervakantie afgesloten met een Tropical Party
rondom het Damgebied. Voor jong en oud is er vanaf 14 uur van alles te beleven. Denk
aan springkussens, dans, muziek, optredens, etc. Houdt de website en de promotie
hierover in de gaten voor het volledige programma.
Stadshart Zaandam, daar waar de Zaanstreek lééft.
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Een jaar geleden is Sarah Vermolen gestart met het vrijwilligersproject Kijk Zaans, met
als doel de kwaliteit in de Zaanstreek onder de aandacht te brengen en met elkaar te
verbinden. Kijk Zaans wordt steeds meer gezien als onafhankelijk kwaliteitskeurmerk,
omdat er zonder subsidie of advertenties integere informatie verschaft wordt. Het boek
Kijk Zaans met de verhalen van 100 Zaanse parels is vanaf oktober verkrijgbaar voor €
17,90 (216 pagina’s). Aan de hand van elf thema’s wordt de kracht van de Zaanstreek
getoond met interviews en unieke fotoseries. De Zaanstreek kent natuurlijk meer dan
100 parels, daarom mocht iedereen die geïnterviewd is vijf tips geven voor ‘Zaanse
zaken’ die boven het maaiveld uitsteken. Omdat de naam van de tipgever erbij vermeld
wordt, krijgt de tip extra waarde. De motivatie voor die tips staat op www.kijkzaans.nl.
Een overzicht van alle tips staat in de index van het boek. Zaken die getipt zijn, plakken
trots de poster Getipt voor Kijk Zaans op het raam. Ben je getipt dan mag ook jij weer
enkele tips aanleveren met een motivatie. Het resultaat is een prachtige site vol Zaanse
parels met persoonlijke verhaaltjes. Via de groep Kijk Zaans op Facebook en via Twitter
(@KijkZaans) wordt er elke dag een Zaanse kwaliteitstip gegeven. Een aantal zaken
(winkels en horeca) in het centrum is ook al getipt!
Adverteren in stadshartkrant
Editie 3 van de stadshartkrant Zaandam verschijnt woensdag 19 september. In de
weken voorafgaand aan deze krant zal Promotion Paper hier weer mee aan de slag gaan.
Als u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om te adverteren in deze krant, neem dan
contact op via: info@promotionpaper.nl. Ron Waalboer van Promotion Paper zal dan eind
augustus contact u opnemen.
website www.stadshartzaandam.nl
Heeft u al een kijkje genomen op de nieuwe website? Op 21 maart is deze ‘live’ gegaan!
De oude website was nodig aan vervanging toe met de wens om de sites voor
consumenten en de SBZ te integreren. De nieuwe site beschikt over een interactieve
agenda, volop ‘exposure’ mogelijkheden voor winkeliers, een koppeling met de sociale
media en een plattegrond in Google Maps. Verder is er op de site een compleet
winkelaanbod, zowel op adres als op branche te selecteren. Staat uw winkel er niet goed
of onvolledig in? Laat het ons weten, we passen het aan!
Voorop in de schijnwerpers, in 1 van de 4 vakjes? Kosten 50 euro per maand, 99
euro voor 3 maanden.
Oproep ZONDAGopenstelling
We willen de poster met logo’s van winkels die op zondag open zijn opnieuw onder de
aandacht brengen van het winkelend publiek. Bent u ALLE zondagen open, geef het ons
dan door, en u krijgt op korte termijn een poster voor uw etalage! Bovendien wordt deze
geplaatst in de stadshartkrant van september.

Met vriendelijke groeten namens het bestuur,
en een zonnige zomervakantie gewenst !!
Frans Wittenberg, voorzitter, f.wittenberg@quicknet.nl, mobiel: 06-51013240
Voor meer informatie kijk ook op onze website www.stadshartzaandam.nl
Deze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Mail ons via truusvegter@online.nl
De volgende nieuwsbrief verschijnt medio september 2012
Stadshart Zaandam, daar waar de Zaanstreek lééft.
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