
 

Zaans Evenwicht (2009) 
 
Toekomstvisie van de stad, bedoeld om de kracht van Zaanstad te benutten in de MRA. Oplossen van 
dilemma’s richting 2040. Een uitnodiging aan partners om hieraan bij te dragen. 
Bestaande kaders voldeden niet meer als antwoorden op grote dilemma’s. Uitgangspunt is de unieke 
kracht van de stad te benutten. 
 
Niets doen is geen optie 
Er liepen wel enkele grotere stadontwikkelingen, maar er is meer nodig. Het gaat niet vanzelf goed 
met de stad. Staat van de stad irt trends en ontwikkelingen: 

 Samenleving verandert: individualisme, internationalisme, Intensiever leven, 
Informatiesamenleving, informelere samenleving; 

 Regionale opgaven: bevolkingsgroei irt leefbaarheid en bereikbaarheid, segregatie, klimaat, 
schaarste aan grondstoffen;  

 Staat van Zaanstad: gemiddelde stad, maar we lopen ook achter op thema’s: 
werkgelegenheidsgroei; laag aandeel hoog opgeleiden; hoge milieuoverlast; kwaliteit 
woonvoorraad; lage opleidingen en inkomens; combi armoede, schooluitval en werkeloosheid; 

 Positie vd stad in de MRA: meer profiteren van kwaliteiten erfgoed, Schans, betaalbaarheid, de 
Zaan en het landschap; maar ook van de successen van de MRA. Voorkomen dat anderen voor 
ons beslissen.  

 
Duurzaam Zaans Evenwicht 
De stad is pas in evenwicht als ze in evenwicht is met haar omgeving. Ontwikkeling van de stad op 
basis van kernkwaliteiten. 

 Toekomstbestendige stad:  
o Duurzaam: klimaatneutraal 2020, klimaatverandering, uitputting grondstoffen,  
o Gezond ontwikkelen: verstedelijking gaat gepaard met een gezond leefklimaat. Flexibele 

inrichting van de stad, gericht op ontmoeting en gebruik. 
o Veerkrachtig: sociale en economische diversiteit maken de stad weerbaarder voor 

verandering; draagt bij aan vitaliteit en vernieuwing 

 Sterke stad:  
o Levendig en aantrekkelijk: Voldoende plekken en initiatieven waar mensen kunnen 

samenkomen: ex-industriestad waar je geweest moet zijn! 
o Verstedelijken met kwaliteit: diversiteit in woon- en leefmilieus dus mate van 

verstedelijken verschilt. Verder kwaliteit woonvoorraad omhoog, passend 
voorzieningenniveau, hoogwaardige woon- en werklocaties, functionele en stijlvolle 
openbare ruimte. 

o Zelfbewust positioneren: meer profiteren van strategische ligging: landschap, Zaan, 
nabijheid van Amsterdam,  

o Fysiek en mentaal verbonden: verbinding met Amsterdam via de oevers van het water 
naar Amsterdam-Noord. Dan groeit ook de mentale verbinding. Nu ook al onderdeel van 
het gezamenlijk toeristisch product. 
 

 Kansrijke stad:  
o Optimaal aanbod: verbinding met A’dam biedt kans op betere opleiding en werk. Maar 

ook recreatief. 
o Vooruitkomen: iedereen participeren en maximaal vooruitkomen. 
o Vertrouwen in de buurt: vertrouwd zijn met elkaar draagt bij aan veiligheid en sociale 

samenhang. De openbare ruimte moet hieraan bijdragen. 
 
Uitgaan van eigen kracht: verbinden verleden, heden en toekomst 
Investeren in mensen, leefkwaliteit en duurzaamheid op een Zaanse manier. Op basis van 6 
kernkwaliteiten: 

 Sociaal sterke stad en volop ontwikkelmogelijkheden.  
o Kernkwaliteit 1: De Zaankanters  

 De bevolkingssamenstelling verandert. Dit vraagt om beleid gericht op kansen, mogelijkheden, 
zorg en welzijn. 

 Als buurten snel veranderen, is er kans op druk op sociale samenhang. Segregatie tegengaan en 
samenwerken met partners 



 

 Goed onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt. Ook voorzieningen voor sport, spel en cultuur. En 
woonruimte, voorzieningen. 

 Leefmilieu vd stad aanpassen. Van oudsher gericht op onderkant maatschappelijke ladder. Nu 
investeren in de bovenkant van die ladder, oa door investeren in woonmilieus. 

 Bedrijvigheid als knooppunt voor vernieuwing en innovatie 
o Kernkwaliteit 2: ruimte voor ondernemerschap 

 Mix wonen en werken is aantrekkelijk maar vraagt om terugdringen overlast 

 Naast bestaande sectoren inzetten op creatieve, kennisintensieve bedrijvigheid en toerisme. 
Ruimte voor startende ondernemers; kennis en ambacht samenbrengen; hoger opgeleiden binden 
zodat de werkgelegenheid in de breedte groeit. 

 Regionalisering arbeidsmarkt moet mismatch vraag en aanbod werk aanpakken. 

 Diversiteit in woonmilieus is een basis om op door te bouwen 
o Kernkwaliteit 3: Zaans mozaïek 

 Diversiteit in woon- en leefmilieus is een kwaliteit die versterkt moet worden door kwaliteit toe te 
voegen. Woningvoorraad aanpassen. Inzetten op een hele wooncarrière in Zaanstad. 

 Goed wonen betekent ook goede voorzieningen en een nette openbare ruimte. Plus bedrijvigheid. 
Op stadsniveau Inverdan als voorbeeld. In buurten en wijken zijn het kleinere plekken, routes en 
voorzieningen. 

 Milieubelasting terugdringen om leefkwaliteit te verbeteren en ruimte voor ontwikkeling te creëren. 
Woningen en bedrijven aanpakken. 

 Meer genieten van het groen- en waterrijke landschap 
o Kernkwaliteit 4: Cultuurhistorisch landschap 

 Landschap kost geld dus opstellen voor meer functies. Maar goed inpassen, want de kwaliteit is 
kwetsbaar, dus wonen aan ipv in groen. 

 Recreatieve knooppunten versterken nabij groen en water trekt mensen. 

 Agrarische sector verbreden met recreatie als verdienmodel voor instandhouding van het 
landschap. 

 De Zaan is prachtig en vol mogelijkheden 
o Kernkwaliteit 5: De Zaan 

 Belangrijke identiteitsdrager. Kans voor culturele sector. Beleving waterfront versterken. 

 Belangrijke schakel opwaarderen vestigingsklimaat. Wonen en werken langs de Zaan. 
Nieuwbouw of herbestemming erfgoed. 

 Wonen, werken en recreëren innovatief combineren. Er zijn geen standaard oplossingen voor de 
mix.  

 De kracht van de Zaan ook inzetten om de buurten die erachter liggen te verbeteren,  bv door 
andere vormen van bedrijvigheid. 

 Goede verbinding met Amsterdam maakt Zaanstad een interessante vestigingslocatie 
o Kernkwaliteit 6: de locatie 

 Oevers en water nodigen uit tot gezamenlijke invulling met Amsterdam. Amsterdam heeft sprong 
over het IJ gemaakt. Nu inzetten op de bereikbaarheid, over land en water. 

 Hoogwaardig werken en wonen aan het water is nieuwe waarde voor metropool. Stad en haven 
combineren. Hembrug is een kans. Dit type ontwikkeling is aantrekkelijk voor kwaliteitszoekers, 
verbindt A’dam en Zaanstad en Zaanstad blijft betaalbaar binnen de regio. 

 
Van visie naar strategische agenda 
Punten op strategische agenda zijn die waar het Zaans Evenwicht het meest uit balans is; waar we 
invloed op kunnen uitoefenen; waar partners waarde aan hechten; waar op termijn rendement te 
behalen is. 
Zaans evenwicht is verder richtinggevend voor diverse structuurvisies. 
 
Samenwerking met partners 

 Basis eigen organisatie op orde: duidelijk waar ze voor staat, goede communicatie en uitvoeren 
wettelijke taken. Daarnaast contact met partners van groot belang. 

 Meer initiatieven van onderop, publiek-private samenwerking. Lokale overheid is één van de 
spelers. Wel verantwoordelijk voor opstellen en naleven van de spelregels. 

 Bewoners betrekken bij de leefomgeving. Balans tussen korte en lange termijn. Bewoners weten 
als geen ander wat er speelt. 



 

 Samenwerken met andere overheden. 4e stad van de MRA, 15e stad van het land. Zaans 
evenwicht is lokaal antwoord op regionale en rijksambities. Samenwerken omdat opgaven 
complex zijn. Kennis en capaciteit delen. 


