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Betaald
parkeren in
Westerwatering
-

ZAANDAM Betaald parkeren
aan de westkant van station
Zaandam is een kwestie van tijd.
Door de bouw van Inverdan zal
de parkeerdruk rondom het station en omgeving in Westerwatering in de toekomst flink toenemen. Daar komt nog bij dat veel
automobilisten van elders vanaf
station Zaandam de trein naar
Amsterdam nemen. Invoering
van belanghebbenden parkeren
is dan een mogelijkheid voor de
wijkbewoners om zich in de straten van een parkeerplaats te verzekeren.. Die toekomstige' ontwikkeling deed wethouder Hans
Luiten uit de doeken tijdens de
vergadering van Belangenvereniging Westerwatering en
Houtwerf.
De beslissing'overbetaald parkeren moet nog worden genomen, aldus Luiten. Indien er betaald moet worden dan is de verwachting dat automobilisten in
de wijken gratis hun auto kwijt
willen. Dat viel de bezoekers in
De Zeskanter koud op hun dak.
Een mogelijkheid om die ongewenste ontwikkeling' tegen te
gaan is de invoering"vanbelanghebbenden parkeren, hield Luiten de aanwezigen voor. Als
wijkbewoners voor de invoering
zijn voor parkeren voor belanghebbenden voor een bedrag' van
zestig euro per jaar, dan kan er
een referendum in de wijk worden gehouden. Mocht zestig procent vóór zijn dan wordt belanghebbenden parkeren ingevoerd.
Toch stak het enkele bewoners
dat zij moeten opdraaien voor
zes tientjes per jaar voor de parkeeroverlast van anderen. De
wethouder zag dat anders. Hij
benadrukte dat hij heel veel tijd
investeert om bedrijven naar
Zaanstad te halen om de werkgelegenheid te vergroten. Dat aldie
extra banen de parkeerdruk zullen. vergroten rond jle stations
zijn pijntjes waar niet moeilijk
over moet worden gedaan.
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meeteman houdt er opmerkelijke ideeën op na'.
Hij won in 2007 en in 2008
met zijn bedrijf de eervolle
prijs van 'Beste werkgever
van Nederland'. In 2008
werd zijn bedrijf zelfs uitgeroepen tot de 'Beste'
werkplek va~ Europa'.
Hameeteman schreef over zijn
grensverlengde ideeën over optimale bedrijfsvoering een
boekwerk met als titel 'De
kracht van mensen'. Daarin
geeft hij een persoonlijk en
openhartig verslag van zijn ervaringen als ondernemer die
met vallen en opstaan ontdekte
hoe werknemers het beste kunnen worden gestimuleerd om
het beste uit zichzelf te halen.
In restaurant LaBrèchezette hij
zijn visie uiteen op een bijeenkomst van Poortwachtercentrum Zaanstreek, een initiatief
van negen bedrijven uit de
Zaanstreek dat zich richt op het
gezamenlijk oplossen van problemen met werknemers.
Het bedrijf CEOe-officein
Houten waarvan Hameeteman
mede-eigenaar is, telt ruim honderd medewerkers en ontwerpt
specialistischesoftware voor het'
bedrijfleven en de overheid.
Kernpunt
Kernpunt van zijn visie is dat
ondernemers gebruik moeten
maken van de ideeën van de
mensen in de organisatie. Gebruik maken van de hersens van
het personeel. Het creatievepbtentieel aanboren. Niemand is
gebaat bij een werkomgeving
waar mensen de ideeën voor
zichzelf houden. Die omslag is
makkelijker gezegd dan gedaan, want daartoe dient allereerst een vertrouwelijke sfeer te
worden gecreëerd die mensen
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chometrievond met bloemen
door Greet Vermeulen, bij de

komen. In die visie is geen
plaats voor starre managers, re-

wording is er vrijdag13maart om
20 uur. Neem voor deze' avond
bloemen mee, die enkele dagen

strenge hiërarchie. Voordie alternatieve benadering dient het
roer te worden omgegooid en
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