
Wat is er aan de hand?
Veel mensen kunnen niks passends vinden, vooral jongeren.

  Er komen meer huishoudens, ook omdat er meer singles en stellen 
zijn dan vroeger

  Ouderen blijven langer zelfstandig wonen
  Er zijn onvoldoende kleinere woningen

Garageboxen als locatie
Parteon kijkt naar een plek voor minimaal 40 extra woningen bij de 
Beren.  Een optie was de plek van de garageboxen. In de meedenksess-
ies die zijn gehouden gaven bewoners andere suggesties. Parteon heeft 
deze opties onderzocht op haalbaarheid. 

Er is woningnood 
in Nederland 

20.000 woningen

Er staan ruim 20.000  woningen 
in Zaanstad-Noord met bijna 
45.000 bewoners. Nog 5.000 
woningen nodig = per vier 
bestaande woningen één erbij!

extra woningen de Beren
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Een actief meedenk
proces van bewoners
De afgelopen maanden hebben bewoners van  De Beren actief  
meegedacht over de beste plek voor minimaal 40 extra woningen.  
Dat leverde heel veel reacties, wensen en zorgpunten op.

Meedenksessie 1

12 mei

Meedenksessie 1

29 mei

Meedenksessie 3 & 4

24 mei

Jongeren panel

29 september

Inloopbijeenkomst

2 mei

Inloopbijeenkomst met voorkeursvariant

16 november

Meedenksessies leveren nieuwe varianten op. Parteon 
onderzoekt van juni tot oktober verschillende varianten

terugblik
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Een energiezuinige woning, daar gaan we voor!
Dit gaan we mogelijk doen bij u in het complex

Onderhoud
  Voegherstel gevels waar nodig

Verbetering
  Herstel spouwmuurisolatie
  Glas vervangen door HR ++
  Naad- en kierdichting
  Optimalisatie c.q. vernieuwen van ventilatiesysteem
  Vloerisolatie onder de vloeren 1e verdieping
  Dakisolatie

De volgende onderdelen worden nog verder onderzocht:
  Staat van de collectieve installatie en eventuele scenario’s
  Mogelijkheden tot plaatsen zonnepanelen
  Mogelijkheden collectief elektrisch koken

Iso + werkzaamheden

Termijn
We richten ons op halverwege 
2023 (afhankelijk defi nitief plan 
en van 70% draagvlak)

Iso+ werkzaamheden
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  De meeste bewoners lieten weten dat de voorkeur uit gaat  
naar  jongeren, omdat zij het lastig hebben op de woningmarkt

  De voorkeur is voor werkende jongeren uit de omgeving van 
 Krommenie. Wij willen dan ook 25% van de woningen beschikbaar 
 stellen voor  jongeren uit Krommenie

Wie komen er hier
te wonen?

Tips van jongeren 
uit de buurt
  Plaats hier geen  studenten. 

Dat past niet bij de buurt. 
  Goed idee om jongeren uit 

De Beren en daarna Krom-
menie voorrang te geven bij 
de toewijzing!

  Misschien een idee om 
 specifi ek ruimte te bieden 
voor jongeren die in de zorg 
werken. Misschien kunnen 
deze jongeren iets beteke-
nen voor de ouderen die in 
de senioren Beer wonen.  

doelgroep jongeren
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Onze route

Uitvoeren quickscan + startnotitie richting Raad
doorlooptijd 3 maanden

Haalbaarheid/Ruimtelijk Programma van Eisen                       
doorlooptijd 6 maanden

Bestuursbesluit Parteon 
doorlooptijd 1 maand

Anterieure overeenkomst
doorlooptijd 3 maanden

Wijziging omgevingsplan
doorlooptijd 6 maanden

Omgevingsvergunning
doorlooptijd 5 maanden

Startbouw 

vervolgstappen
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“De bewoners ... wonen hier met veel 
plezier. De plannen die ons nu worden 

voorgelegd zullen dit woongenot teniet 
doen. Laat ons ouderen hier alsjeblieft 

gelukkig leven...

...temeer omdat het vrijwillige 
Tuinteam ... nog geen maand geleden 

een mooi project heeft afgerond.“

Er is genoeg ruimte om op 
andere locaties te bouwen.

“Als er hier een woning
vrij komt zijn er 360 (!) 

geïnteresseerden.”

“Mijn kinderen hebben 
moeite hier een woning 

te vinden.”

“Sloop de twee hoogbouwfl ats 
(Eikenlaan, Van Henegouwe 

Wilgekade en omgeving) en bouw 
vijf hoge woningen.”

“Er is vaak heel weinig ruimte, 
vooral bij de Kleine Beer. 

Als er dan extra woningen 
komen, waar moet iedereen 

dan parkeren?”

“We willen niet dat het uitzicht ver-
dwijnt.”

“Ik ben best wel positief 
over jullie plannen, maar 

durf het hier eigenlijk niet 
te zeggen”

“We zijn blij dat we in 
zo’n groene buurt wonen. 

Kan het zo blijven?”

“Veel mensen zijn gehecht aan 
de rust, het uitzicht en het groen 

in de omgeving.”

“Houd het alsjeblieft groen!”“Houd het alsjeblieft groen!”

Een striptekening verspreidt 
door bewoonster Hetty Rats.

wat hebben we gehoord?

221391_Parteon_panelen_bewonersavond_A0_FC_DEF.indd   6221391_Parteon_panelen_bewonersavond_A0_FC_DEF.indd   6 18-11-2022   11:0718-11-2022   11:07



uitzichten parkeren

groen gemeenschap

Het basis ontwerp van De Beren, zoals het in de jaren ’70 bedacht is, met de kwaliteiten licht, 
lucht en ruimte wordt nu nog steeds gewaardeerd.

waarden van de beren
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2,80 m (bestaande 

bruto verdiepingshoogte)

aanzienlijk hoogteverschil 

tussen verdiepingen

3,00 m (reguliere 

bruto verdiepingshoogte)

“Het uitzicht op de 
bomen en het groen wordt 

minder”

“Kunnen jullie het terrein van 
het kinderdagverblijf niet 
gebruiken voor de nieuwe 

woningen?
Parteon: “Het terrein is in gebruik.”

“Met deze optie verdwijnt het uit-
zicht op het water en de bomen!”

“Kunnen we appartementen 
bouwen in de dichte hoeken; 
daar heeft toch niemand last 

van?

“Met deze optie voelt  
het binnengebied erg 

afgesloten”

Vanwege de Nederlandse bouwregel-
geving kunnen we hier geen nieuwe 

appartementen maken; de vrije hoogte is 
te laag.

OPTIE 1
Woningen bouwen op de 

plek van de garageboxen met 
een snelbouwsysteem valt af.

OPTIE 2
Nieuwe appartemen-
ten op het terrein van 
het kinderdagverblijf

OPTIE 3
Nieuwe appartemen-

ten in de blinde 
 hoeken

(model Siem)

wat wordt het niet en waarom?
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+42
woningen =

+46 (MAXIMAAL)
parkeerplaatsen

Garageboxen worden 
gesloopt, waardoor er meer 

lucht en ruimte in de parkeer-
hoven komt

Met deze optie kunnen 
we zo veel als mogelijk 

groen en uitzicht 
 behouden

Er wordt een laag toegevoegd. 
Dit noemen we optoppen en 
we onderzoeken of dit op de 
bestaande constructie kan.”

We gebruiken voor de nieuwe 
woningen geen openbare 

ruimte. Wel hebben we ruimte 
nodig voor extra parkeer-

plaatsen

De voorkeursoptie voor Parteon is optoppen. 

optie A  optoppen #9
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optie B  uitplinten

+45
woningen =

We voegen woningen op de 
begane grond toe, tegen  
de dichte gevels van de 

 bergingen

Garageboxen worden 
gesloopt, waardoor er meer 

lucht en ruimte in de parkeer-
hoven komt

Zo wordt de openbare ruimte 
meer ‘geactiveerd’ en blijft het uit-

zicht zo goed als mogelijk 
 behouden

+50 (MAXIMAAL)
parkeerplaatsen

Een andere optie die we uitzoeken is uitplinten.
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1

3

Nieuwe parkeerplaatsen op locatie garage boxen 
(Dus met deze optie worden de garageboxen 
gesloopt)

2 Inpassen nieuwe parkeerplaat-
sen tussen de bomen op 
parkeerplein

Nieuwe parkeerplaatsen in 
het gras langs de straat. 

VOOR

NA

Dit zijn 50 parkeerplaatsen:

De vraag is waar en hoe 
kunnen we ze goed inpas-

sen?

opties  nieuwe parkeren

Wat is het zoekgebied voor het parkeren?
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