
 

Sfeerverslag 1e online meeting, Jachthaven Dukra 
 
Donderdag 21 januari, 16:30 
 
Aanwezig:  

• Eef Franke, André Koster, Erik van Druenen (Gemeente Zaanstad) 

• Valentijn Bras, Sander Dullaart (Jachthaven Dukra) 

• 15 omwonenden 
 
In totaal waren er zo’n 15 bewoners aanwezig, het merendeel woonachtig aan de nabij gelegen 
Hogedijk. Deze groep bewoners was als eerste uitgenodigd vanwege de te verwachten 
betrokkenheid bij dit project. Na een kort voorstelrondje ontvouwden Valentijn Bras en Sander 
Dullaart de plannen voor de jachthaven. Dit gebeurde in een complete presentatie inclusief 
plattegronden en 3D sfeerimpressies van het plan. Na de presentatie hadden de bewoners de 
gelegenheid om vragen te stellen. Aangezien de omwonenden van de Hogedijk dichtbij de 
jachthaven wonen, kwamen er veel vragen over het uitzicht, de privacy en het ontwerp van de 
nieuwe woningen. Daarbij kwam ook de vraag waarom de omwonenden niet eerder betrokken 
waren in het proces. Gemeente Zaanstad en Jachthaven Dukra gaven hierbij aan alleen plannen te 
willen presenteren die haalbaar en realistisch zijn.  
 
Aanvullende vragen werden gesteld over uiteenlopende zaken zoals mogelijke aanpassingen aan het 
design van de woningen, de locatie van de woningen, het op diepte houden van de haven, mogelijke 
overlast door de horeca, het parkeren, de grenzen van de jachthaven, cultuurhistorische aspecten, 
de leefbaarheid van de buurt, aanpassingen aan de brug, de voortgang van het bestemmingsplan en 
de komende inspraakmomenten. Ondanks de vele kritische vragen waren er ook enkele bewoners 
die aangaven in beginsel positief te staan tegenover de geplande vernieuwing van Jachthaven.  
 
Gezien de vele vragen die gesteld werden belooft de Gemeente en de Jachthaven terug te komen op 
alle vragen die gesteld zijn, na gezamenlijk overleg. Daarbij wil de Jachthaven dan ook inzage geven 
in de definitieve tekeningen met correcte maatvoeringen, een kloppende tijdlijn en meer 
projectinformatie. Ook wil de Gemeente onderzoeken of aan sommige wensen van bewoners 
tegemoet kan worden gekomen. Dit kan vervolgens besproken worden in een 2e meeting met de 
bewoners, op korte termijn. 
 

 
 


