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1 Inleiding
Voor u ligt het verslag van ‘dromen en dilemma’s’ in het kader van de Zaanse Omgevingsvisie 2040.
In de periode tussen half december 2018 en half januari 2019 zijn op verschillende locaties in
Zaanstad via kaartjes toekomstdromen en nachtmerries opgehaald bij bewoners. In dezelfde periode
was een online dilemmaspel beschikbaar. In de periode tussen oktober 2018 en eind februari 2019
zijn bovendien met een drietal scholen projecten gedaan, waarin jongeren aan de slag gingen met de
stad/wijk van hun dromen.
Dit verslag geeft inzicht in de belangrijkste uitkomsten van dit traject. Hoofdstuk 2 gaat in op de
vertrekpunten van de participatie, zoals deze in fase 1 van de Omgevingsvisie zijn vastgesteld. Na
een korte uitleg over de opzet van het traject in hoofdstuk 3, gaat hoofdstuk 4 in op het dilemmaspel.
In hoofdstuk 5 worden de verschillende dromentrajecten beschreven. In hoofdstuk 6 wordt apart
stilgestaan bij de nachtmerries van bewoners. In hoofdstuk 7, ten slotte, trekken we een aantal
conclusies.
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2 Vertrekpunt
Voordat we een strategie bepaalden voor de manier waarop we inwoners wilden betrekken bij de
Omgevingsvisie, keken we naar eerdere participatietrajecten in het stedelijk domein. Trainee Femke
van Oorschot onderzocht een aantal recente participatietrajecten en keek naar twee aspecten van
participatie: het proces en de inhoud. Dat onderzoek leverde een aantal interessante inzichten op. Zo
bleek dat we veelal putten uit hetzelfde arsenaal van participatievormen die goed aansluiten bij
bepaalde doelgroepen, maar minder bij andere. Vooral jongeren en mensen met een bi-culturele
achtergrond missen we daardoor. Daarnaast bleek dat de participatie in het stedelijk domein veelal
gaat over thema’s als verstedelijking en economie en zachtere thema’s, zoals gezondheid en
duurzaamheid, nauwelijks aan de orde komen. Ook concentreerden eerdere trajecten zich in
bepaalde delen van de Zaanstreek (met name Zaandam) en werden bewoners in de ‘buitengebieden’
veel minder bevraagd.
In de Omgevingsvisie komen zes thema samen: verstedelijking, economie, duurzaamheid,
gezondheid, veiligheid en kansengelijkheid. Dit zijn geen thema’s die we zelf gekozen hebben,
maar ontwikkelingen in de maatschappij, waartoe we ons te verhouden hebben. In fase 1 van de
Omgevingsvisie zijn deze door de raad vastgesteld. De Omgevingsvisie zegt straks iets over de
samenhang tussen die thema’s. In het gesprek met inwoners zou het dus juist over die samenhang
moeten gaan. De Omgevingsvisie gaat bovendien over de toekomst: waar willen me met Zaanstad
naartoe? Hoe ziet de Zaanstreek er straks uit? Die vragen zijn buitengewoon relevant voor de jongere
generatie die over twintig jaar volwassen is en midden in het leven staat. Hun stem mag dus niet
ontbreken.
De raad de uitgangspunten mee voor de participatie op basis waarvan keuzes zijn gemaakt over de
vorm en de doelgroepen van de participatie. Inhoudelijk is gekozen voor een breed uitgezette vraag
naar dromen, en eventueel nachtmerries, voor de toekomst, waarbij ook de mensen buiten Zaandam
een kans moesten krijgen om hun beelden te delen. In recente participatietrajecten is al veel
informatie opgehaald die iets zegt over de toekomst van de stad. Deze onderzoeksresultaten wilden
we respecteren en een plek geven. Bovendien bereikten ons enkele signalen van bewoners dat zij wel
erg vaak naar hun mening worden gevraagd.
Naast het ophalen van dromen, wilden we een verdiepingsslag maken als het gaat om de samenhang
tussen de verschillende thema’s. Vanuit het idee dat niet alles altijd samen kan, kom je als bestuur
soms voor lastige keuzes te staan. We wilden meer inzicht krijgen in de keuzes die bewoners zouden
maken, als ze tot een keuze gedwongen worden. Tot slot richtten we onze pijlen vooral op jongeren,
omdat we de stem van deze doelgroep in het stedelijk domein nog te weinig gehoord hebben en juist
zij van belang zijn voor de toekomst.
Het kader waarbinnen de participatie in deze fase plaatsvond is ‘meedenken’. De input geeft op de
korte termijn voeding aan de volgende fase van de Omgevingsvisie, het werken met
toekomstverkenningen in de vorm van omgevingsscenario’s en fungeert ook in de vervolgstappen als
toetssteen voor te maken keuzes.
Deze vertrekpunten voor de participatie zijn vastgelegd in de participatieaanpak die als onderdeel van
Fase 1 is vastgesteld.
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3 Opzet
De participatie bestaat uit het ophalen van dromen en een dilemmaspel dat inzicht geeft in de
waardering van de zes eerder genoemde thema’s die een rol spelen bij het inrichten van de stad van
de toekomst. De dromen geven een kwalitatieve invulling aan de meer kwantitatieve waardering uit
het spel. Bovendien krijgen we inzicht in wat jongeren (< 25 jaar) vinden en in hoeverre dit afwijkt van
wat anderen ( > 25 jaar) vinden.
De dromen hebben we opgehaald via dromenkaarten die op diverse locaties in de stad en via de
website konden worden ingevuld en achtergelaten. Daarnaast hebben we via een drietal scholen
projecten gedaan met jongeren die ons meer inzicht gaven in wat zij belangrijk vinden in de stad. Daar
hebben we ook dromen uit gedestilleerd. Naast de dromen die we tussen half december 2018 en half
januari 2019 hebben opgehaald, is ook gekeken naar een aantal recente participatietrajecten. Deze
zijn apart geanalyseerd, omdat zij een vertekening (bias) bevatten. Er is in deze trajecten immers
gericht gevraagd naar bepaalde onderwerpen, waardoor die oververtegenwoordigd zijn en het beeld
van andere dromen in een bepaalde richting zouden kunnen sturen. De dromen hebben we
inhoudelijk geanalyseerd en uiteindelijk teruggebracht tot een aantal kernbegrippen in
woordenwolken.
Naast zaken waar mensen van dromen of die ze voor de toekomst wensen, zijn bewoners soms ook
bang voor bepaalde ontwikkelingen. Deze nachtmerries hebben we apart genoteerd. Gezien het
beperkte aantal thema’s dat hierin naar voren kwam, hebben we de nachtmerries van alle drie de
trajecten - dus ook de eerdere participatietrajecten - wel gebundeld in één woordenwolk.
De volgende hoofdstukken gaan dieper in op de verschillende onderdelen en de resultaten per traject.
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Illustratie: Freya Ruijs – JAM Visual Thinking

4 Dilemmaspel
4.1 Doelen
Het dilemmaspel is bedoeld om inzicht te krijgen in de waardering van de verschillende thema’s
(opgaven) waar we in de toekomstige stad mee te maken krijgen. Immers, in de realiteit is ook niet
alles mogelijk en schuren zaken soms. Welke keuzes maken bewoners als ze gedwongen worden te
kiezen?
Daarnaast wilden we graag mensen uit heel Zaanstad bereiken. Een laagdrempelig middel als een
online spel bleek daarvoor een goed middel. Uit alle delen van de Zaanstreek speelden mensen mee.
Aantal
respondenten

Percentage
respondenten

Aantal
inwoners
wijk

Respons
afgezet
tegen
omvang
wijk

Assendelft

65

7,8

23.837

0,3%

Koog aan de Zaan

68

8,2

11.230

Krommenie
West-Knollendam
Westzaan
Wormerveer
Zaandam
Zaandijk

41
2
30
58
378
39

4,9
0,2
3,6
7,0
45,4
4,7

17.083
580
4.597
11.782
83.495
3.124

0,6%
0,2%
0,3%
0,7%
0,5%
0,5%

88

10,6

63
832

7,6
100,0

Ik werk of ga naar school in Zaanstad,
maar woon er niet
Ik woon en werk niet in Zaanstad
Totaal

1,2%

Respons per stadsdeel

Het belangrijkste doel van het spel was om jongeren te bereiken. In gesprekken met
jongerenorganisatie Raez hoorden we dat ‘leuk’ en ‘laagdrempelig’ belangrijke randvoorwaarden zijn
om jongeren te bereiken. Het spel is daarom geïnspireerd op de onder jongeren populaire website
Dilemma op Dinsdag, waar elke dinsdag een absurd en extreem dilemma wordt voorgelegd aan de
bezoekers.
Uiteindelijk hebben 880 mensen het spel gespeeld. Een kwart van de spelers is jonger dan 25 jaar
(n=216).
n

%

10-15 jaar
15-20 jaar
20-25 jaar
25-45 jaar

14
112
90
323

1,7
13,6
10,9
39,1

45-65 jaar
65 jaar en ouder
Totaal

243
44
826

29,4
5,3
100,0

N=826, omdat niet iedereen zijn leeftijd heeft ingevuld
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4.2 Promotie
Voor het hele participatietraject is een speciale campagnepagina ingericht onder de noemer
Dromen2040. Via de site kon je doorlinken naar het spel. Ook in het Zaanstad Journaal verschenen
berichten over de ‘dromencampagne’ en over het spel. Daarnaast hebben we het spel rechtstreeks via
Facebook gepromoot, onder meer met een kort filmpje van wethouder Hans Krieger, die het spel
speelt. Tussen half december en 20 januari was het spel online te spelen.
Aangezien jongeren steeds minder op
Facebook zitten, zochten we ook naar
alternatieve kanalen. Zo heeft een stagiaire op
de afdeling Communicatie jonge ‘social media
influencers’ benaderd met de vraag of zij
bekendheid wilden geven aan het spel. Een van
hen heeft via Instagram berichten gepost. Zij
heeft hiervoor een tegoedbon van € 20,00
ontvangen. Volgens haar hebben haar berichten
uiteindelijk 50 directe links naar het spel
opgeleverd.
Daarnaast hebben we via posters in cafés en op
scholen jongeren verleid om het spel te spelen.
Onder meer op het St. Michaëlcollege is het
spel ook in de klas gespeeld en op het Trias is
er via de interne communicatiekanalen
aandacht aan besteed.
De eerste reacties op Facebook waren positief.
Daarna kwamen er ook veel kritische reacties.
Die werden vervolgens opgepikt door de lokale
Poster dilemmaspe

nieuwssite De Orkaan die er een kritisch stuk aan wijdde. De teneur was dat het spel ‘niet realistisch’
is en dat de burgers op deze manier ‘niet serieus’ worden genomen. Ook waren er kritische
opmerkingen over de vermeende kosten. Het artikel leidde tot veel reacties van mensen die zich
tegen het spel verzetten, maar ook enkele mensen die het spel verdedigden. Een en ander leidde tot
artikel 51-vragen van de VVD-fractie aan de wethouder. Deze werden beantwoord. Het rumoer rond
het spel leidde tot een piek in het aantal spelers.

4.3 Hoe werkt het spel?
Het spel bestaat uit in totaal zestig (digitale) kaartjes, tien kaartjes per opgave (zie bijlage I voor een
overzicht van kaartjes per opgave). De speler krijgt steeds twee kaartjes te zien van verschillende
opgaven, waaruit hij een keuze moet maken. De geschetste situaties zijn extreem. Het is dus steeds
kiezen uit twee kwaden. Elke speler start met 100 punten per opgave en voor elke keuze tegen een
opgave, worden tien punten afgetrokken. Uiteindelijk komt er dus een score per opgave uit, waarbij
een hogere score aangeeft dat deze opgave vaker is gekozen en dus als belangrijker kan worden
gezien.
1

Het spel is volledig intern ontwikkeld. Samen met de afdeling Onderzoek & Statistiek is gekeken of
het spel meet wat het moet meten. Er zijn extra waarborgen ingebouwd, zoals het randomiseren van
de kaartjes. Niet iedere speler krijgt exact dezelfde dilemma’s te zien. Er komen voor iedere unieke
steeds verschillende kaartjes tegenover elkaar te staan. Wel staan altijd twee verschillende opgaven
tegenover elkaar. Daarnaast is een controlevraag ingebouwd. Na het doorlopen van de dilemma’s en
voordat mensen de uitslag van het spel te zien kregen, konden ze aangeven welke twee van de zes
1

Alleen voor het technisch bouwen van de webapplicatie is het bedrijf Kreativ Software uit Hengelo ingehuurd. De kosten
bedragen € 3.200 ex BTW).
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thema’s zijzelf het belangrijkste vinden. Nadat ze vervolgens de uitslag van het spel te zien kregen,
werd de vraag gesteld of ze het eens waren met de uitslag van het spel.
Verder werd nog een aantal gegevens gevraagd, zoals leeftijd en woonplaats. Voor beide werd met
categorieën gewerkt. Ook was er een categorie voor mensen die in Zaanstad werken, maar niet
wonen en voor mensen die noch in Zaanstad wonen of werken. Deze laatste categorie is niet
meegenomen in de verwerking van de resultaten.

Voorbeelden spelkaarten (ontwerp: Femke van Oorschot)

Om de respons te verhogen, was er een cadeaubon van € 50,00 te verdienen. Als mensen mee
wilden doen aan de verloting hiervan, moesten ze wel hun emailadres achterlaten. Ruim 500 mensen
deden dit. De cadeaubon is verloot. De emailadressen zijn daarna, conform de uitgangspunten van de
AVG, uit het bestand verwijderd.
9
Het spel biedt de mogelijkheid om verbanden te onderzoeken tussen categorieën. Het zijn dus
kwantitatieve data. Dat wil echter niet zeggen dat je daarmee uitspraken kunt doen over de hele
Zaanse bevolking. Daarvoor is de groep te klein (0,4% van de hele bevolking speelde mee). Dit was
echter ook nooit het doel. De uitkomsten zeggen wel iets over de mensen die meespeelden. De
statistische verwerking van de resultaten is gedaan door de afdeling Onderzoek & Statistiek.

4.4 Uitkomsten
In eerste instantie hebben we gekeken naar de thema’s die mensen zelf noemden als belangrijk. Bijna
50% van de mensen noemt ‘duurzaamheid’ als een van de twee belangrijkste thema’s voor de stad.
Het thema ‘verstedelijking’ volgt met afstand op plaats twee
2

Overzicht zelf gekozen thema’s (n =834)
duurzaamheid
economie
gezondheid
kansengelijkheid
veiligheid
verstedelijking

N

%

416
216
247
234
243
312

47,3
24,5
28,1
26,6
27,6
35,5

N.B. Het totale percentage is >100, omdat mensen twee keuzes konden opgeven.

Mensen gaven steeds een combinatie van twee thema’s op. De meest gekozen combinaties zijn
‘duurzaamheid & verstedelijking’, ‘duurzaamheid & gezondheid’, ‘duurzaamheid & kansengelijkheid’.
2

N = aantal respondenten dat in dit overzicht is meegeteld. Als dit kleiner is dan het totaal aantal deelnemers komt dit omdat
niet iedereen elke onderdeel van het spel heeft ingevuld.

Opvallend is dat de combinatie ‘duurzaamheid & kansengelijkheid’ significant vaker werd gekozen
door mensen die in Zaanstad werken, maar er niet wonen, dan door mensen die hier wel wonen (15,9
versus 9,0 procent).
Combinaties van twee genoemde aandachtsgebieden (n= 834)
N
duurzaamheid en verstedelijking
duurzaamheid en gezondheid
duurzaamheid en kansengelijkheid
economie en verstedelijking
duurzaamheid en veiligheid
duurzaamheid en economie
gezondheid en veiligheid
veiligheid en verstedelijking
economie en veiligheid
gezondheid en kansengelijkheid
kansengelijkheid en veiligheid
kansengelijkheid en verstedelijking
gezondheid en verstedelijking
gezondheid en economie
kansengelijkheid en economie

%

122
97
84
69
57
56
51
49
44
44
42
41
31
24
23

14,6
11,6
10,1
8,3
6,8
6,7
6,1
5,9
5,3
5,3
5,0
4,9
3,7
2,9
2,8

We zijn speciaal geïnteresseerd in wat jongeren vinden en in hoeverre hun mening afwijkt van die van
andere leeftijdsgroepen. De helft van de jongeren tussen 10 en 15 jaar noemt ‘gezondheid’ als
aandachtsgebied. Hiermee is dit het meest genoemde thema onder deze leeftijdsgroep. Daarbij
moeten we wel opmerken dat deze groep qua aantal erg klein is. In de andere leeftijdsgroepen wordt
‘duurzaamheid’ het meest genoemd. Vanaf 25 jaar staat ‘verstedelijking’ op plek twee. In de groep
jonger dan 25 jaar staat ‘veiligheid’ (10-15 jaar) en ‘kansengelijkheid’ (15-20 jaar) op plek twee.
Genoemde thema’s per leeftijdscategorie (n=834)
10-15
15-20 jaar
20-25
jaar
jaar
Aandachtsgebieden
N
%
N
%
N
%
duurzaamheid
economie
gezondheid
kansengelijkheid
veiligheid
verstedelijking

4
1
7
4
5
1

28,6
7,1
50,0
28,6
35.7
7,1

56
36
36
38
26
30

50,0
32,1
32,1
33,9
23,2
26,8

36
27
20
36
33
28

40,0
30,0
22,2
40,0
36,7
31,1

25-45
jaar
N
%
165
78
112
76
87
126

51,1
24,1
34,7
23,5
26,9
39,0

45-65
jaar
N
%
130
61
57
61
73
102

53,5
25,1
23,5
25,1
30,0
42,5

65plusser
N

%

19
10
13
14
12
18

43,2
22,7
29,5
31,8
27,3
40,9

Als we de leeftijdscategorieën opdelen in <25 jaar en >25 jaar ontstaat een wat scherper beeld. In
beide groepen scoort ‘duurzaamheid’ het hoogst. De verschillen zijn ten aanzien van kansengelijkheid
3
en verstedelijking zijn statistisch significant . Relatief meer jongeren vinden kansengelijkheid
belangrijk en relatief meer ouderen vinden verstedelijking belangrijk.
Pas nadat de mensen zelf de voor hen belangrijkste thema’s hadden bepaald, kregen ze de uitslag
van het spel te zien. Daarna werd de vraag voorgelegd of ze het eens waren met de score van het
spel. Van de spelers gaf 69% aan zich in de score van het spel te herkennen. De mensen die zich niet
herkenden in de uitslag, hadden als zelfgekozen thema’s vaker de combinaties ‘economie en
veiligheid’ en ‘economie en kansenongelijkheid’.
3

Statistisch significant wil zeggen dat het onaannemelijk is dat het waargenomen verband op louter toeval berust en dat het
dus betekenisvol is.
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Genoemde thema’s boven en onder 25 jaar (n=834)
10-25 jaar
Aandachtsgebieden

25 jaar en ouder

N

%

N

%

duurzaamheid
economie
gezondheid

96
64
63

44,4
29,6
29,2

314
149
182

51,5
24,4
29,8

kansengelijkheid
veiligheid
verstedelijking

78
68
59

36,1
31,5
27,3

151
172
246

24,8
28,2
40,3

Op basis van het spel scoren ‘gezondheid’ (57,6) en ‘duurzaamheid’ (56,5) het hoogst. Hieronder een
overzicht van de scores per leeftijdsgroep. Ten aanzien van kansengelijkheid en verstedelijking zijn de
verschillen tussen de twee leeftijdsgroepen statistisch significant. De jongste groep scoort gemiddeld
hoger op kansengelijkheid dan de oudste groep en de oudste groep scoort gemiddeld hoger op
verstedelijking dan de jongste groep. Dit komt overeen met de resultaten van de zelfgekozen thema’s.
Gemiddelde spelscores thema’s per leeftijdscategorie (n=821-826)
10-25 jaar
56,0 58,3

56,1 56,4

52,9 53,5

25 jaar en ouder

54,7

51,2
39,0

41,9

41,4 39,4
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4.5 Conclusies
Met het dilemmaspel zijn we erin geslaagd een brede groep inwoners te bereiken, zowel qua leeftijd
als geografische spreiding. Als instrument om jongeren te bereiken, is het spel succesvol gebleken
met een respons van 25% onder de 25 jaar.
Het spel meet inderdaad in belangrijke mate wat het moet meten, ondanks de extreme dilemma’s.
Een percentage van 69% dat het eens is met de score van het spel is behoorlijk hoog. Bovendien zijn
de spelscores niet leidend en kijken we met name naar wat mensen zelf aangaven. De hoge score
voor ‘duurzaamheid’ is in beide vraagstellingen terug te zien. ‘Veiligheid’ en ‘gezondheid’ scoren in het
spel hoger dan in de directe vraag. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat beide
aandachtsgebieden als vanzelfsprekend worden ervaren en daarom minder vaak spontaan worden
genoemd. In de dilemma’s werden extreme situaties neergezet, waardoor mensen er wellicht eerder
voor kiezen.
Wat verder opvalt is de relatief lage score voor economie in beide vraagstellingen.

Als het gaat om verschillend tussen leeftijdsgroepen, dan valt vooral op dat jongeren hoger scoren op
‘kansengelijkheid’ en ouderen op ‘verstedelijking’.
Met de analyse van de dromen kunnen we meer inhoudelijk kleuring geven aan de resultaten uit het
spel. Meer hierover in hoofdstuk 6.
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Illustratie: Freya Ruijs – JAM Visual Thinking

5 Dromen
5.1 Insteek
Het ophalen van dromen verliep langs drie sporen:
- Kaarten die mensen op verschillende plekken in de stad konden invullen
- Schoolprojecten met jongeren
- Analyseren van opbrengsten recente participatietrajecten
Daarnaast was het idee om ook ‘generatiegesprekken te organiseren, waarbij jongeren met ouders of
grootouders in gesprek gaan over de toekomst. Helaas is dit niet van de grond gekomen. Voor de
Kerst hadden we via de campagnepagina, Facebook en een bericht op Zaanlink een oproep gedaan
aan bewoners en ambtenaren om tijdens de kerstvakantie een keer met een andere generatie over de
toekomstdromen voor Zaanstad te praten en hiervan, op een zelf gekozen manier, verslag van te
doen. Deze vrijblijvende oproep vond helaas geen gehoor. Daarnaast was het idee om samen met
Trias en ’t Lokaal een avond te organiseren voor leerlingen en hun ouders. Dat bleek lastig, omdat
pubers zich ‘schamen voor hun ouders’, aldus een contactpersoon bij Trias, en niet samen met hun
ouders ergens naartoe willen gaan. Via ouderenorganisaties is geprobeerd een generatiegesprek te
organiseren. De organisatie stelde voor om ouderen met hun kleinkinderen uit te nodigen. We zouden
hiervoor een interactief spel/gesprek organiseren. Ook via de gemeentelijke kanalen hebben we hier
bekendheid aan gegeven. Helaas hebben zich maar drie mensen aangemeld en is besloten het niet
door te laten gaan. Ouderen gaven aan dat zij het idee leuk vonden, maar dat het niet lukte om hun
kleinkinderen mee te krijgen. Hiermee is deze insteek helaas op niets uitgelopen.
De opzet en resultaten van de andere drie sporen komen hieronder aan de orde.

5.2 Dromenkaarten in kerstperiode

Ontwerp kerstkaart: Femke van Oorschot
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5.2.1 Opzet
Voor het ophalen van dromen hebben we gebruik gemaakt van de kerstperiode. We hebben een
kerstkaart gemaakt, waarop mensen hun droom en/of nachtmerrie voor Zaanstad 2040 konden
invullen. De kerstkaarten lagen in de hal van het stadhuis, de bibliotheken in Zaandam en Krommenie
en in zeven buurthuizen, verspreid over Zaanstad. De kerstkaarten konden terplekke in een tas of
doos worden gedeponeerd. Ook op de campagnepagina Dromen2040 konden mensen hun droom
achterlaten.
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Impressie van locaties waar kaarten te vinden waren

Collega’s hebben zich op een aantal momenten actief gemengd onder de mensen die bij burgerzaken
zaten te wachten. Ze hebben een aantal mensen aangesproken en gevraagd of zij een kaartje wilden
invullen. In sommige gevallen ontstonden gesprekken en werd de kaart samen met de ambtenaar
ingevuld. Vaak hebben collega’s juist bewoners met een bi-culturele achtergrond actief benaderd,
omdat dit doorgaans een moeilijk bereikbare groep is. De bezoekers van het stadhuis vormen een
mooie afspiegeling van de inwoners van Zaanstad; iedereen komt immers weleens op het stadhuis.
Opgehaalde kaarten per regio
Locatie
Zaandam stadhuis
Zaandam (Poelenburg + ’t Kalf+ de
Bieb)
Wormerveer (de Lorzie)
Krommenie (de Bieb + de Pelikaan)
Assendelft (Buurthuis A3)
Koog aan de Zaan (Het BrandtWeer)
Westzaan (de Kwaker)
Via website
TOTAAL
*waarvan 22 in Poelenburg

aantal
81
30*
15
48
6
8
12
22
222

In het stadhuis werden verreweg de
meeste kaarten ingeleverd. In de
buurthuizen viel de opbrengst wat tegen.
Navraag leerde dat veel mensen zich te
oud vinden om over een toekomst die
twintig jaar weg ligt na te denken.
Er werd niet gevraagd naar gegevens
van mensen, zoals naam of leeftijd.

Alle teksten van dromenkaarten zijn overgenomen in een bestand, waarbij de kaarten per regio zijn
gesorteerd (zie bijlage II voor het totaaloverzicht van alle kaartjes per locatie). Niet alle kaartjes waren
bruikbaar; soms ontbrak een link naar de toekomst of naar de fysieke leefomgeving.
Het overgrote deel van de kaarten bevatte wel een heldere boodschap voor de toekomst. Uit de
teksten zijn kernelementen gedestilleerd. Hieruit ontstond een beeld van wat mensen belangrijk
vinden. De kernelementen zijn handmatig geteld en geclusterd onder een aantal centrale begrippen
die de genoemde elementen het beste beschrijven (zie bijlage III voor het resultaat van de analyse).
Hieruit zijn woordenwolken gemaakt om de opbrengst ook te visualiseren.

5.2.2 Resultaten
Wat verreweg het vaakst wordt genoemd, is de droom van een groene stad met veel bomen, parken
en bloemen.
Ook heel hoog scoort het thema ‘wonen’. Dit is niet verrassend. In het omgevingsbeeld dat de afdeling
communicatie onlangs heeft gemaakt over onderwerpen waarover de stad het heeft, scoort ‘wonen’
het hele jaar door hoog. Het thema scoort in alle gebieden hoog. Rond het thema ‘wonen’ gaan
dromen over een betaalbare woning voor iedereen, voldoende woningen en woningen voor ouderen.
Dat laatste wordt met name in de kernen vaak genoemd. Ouderen willen graag in hun eigen buurt of
dorp blijven wonen.
Duurzaamheid komt ook regelmatig in dromen terug. Vooral duurzame mobiliteit scoort goed, zoals
elektrisch vervoer, minder auto’s en autovrije zones. Ook onderwerpen als duurzame energie,
duurzaam wonen en circulaire economie komen terug. Wat bij duurzaamheid wel opvalt is de hoge
score onder de online-inzenders van dromen. Dit is wellicht een wat andere groep dan de mensen die
kaartjes invullen. In Assendelft, Wormerveer en Westzaan wordt duurzaamheid helemaal niet als
droomthema genoemd.
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Impressie van verzamelde dromenkaarten

Het vierde thema dat veel genoemd werd hebben we de naam ‘solidair & divers’ gegeven. Hierin
komen dromen samen over een diverse, multiculturele stad, waarin iedereen mee kan doen, waar
geen armoede bestaat en de kloof tussen arm en rijk klein is. Deze onderwerpen worden bijna overal
wel genoemd, maar opvallend vaak in Poelenburg.

Een ander onderwerp dat hoog scoort is wat we ‘saamhorigheid’ hebben gedoopt. In nagenoeg alle
stadsdelen dromen mensen van een Zaanstad waarin mensen naar elkaar omkijken, naar elkaar
luisteren en er voor elkaar zijn. Ook gezelligheid hoort hierbij. Nauw hieraan verwant is het thema
‘ontmoeten’. Dan gaat het over buurthuizen, maar ook over ontmoeten in de openbare ruimte, zoals
op straat of in parken. De openbare ruimte moet bij voorkeur multifunctioneel zijn om dit soort
ontmoetingen mogelijk te maken. Ook evenementen in de stad dragen bij aan ontmoetingen. Wat
opvalt is dat dit onderwerp vooral in de kernen wordt genoemd en helemaal niet voorkomt in de
kaartjes die op het stadhuis zijn ingevuld. Dat hangt waarschijnlijk samen met het feit dat de kaartjes
op locatie in buurthuizen lagen, dus bij een doelgroep die hier veel waarde aan hecht.
Top 5 meest voorkomende dromen
Thema
1 Groen
2 Wonen
3 Duurzaamheid
4 Solidair & Divers
5 Saamhorigheid

Score*
51
42
35
33
26

*De score is het aantal malen dat een aan dit
onderwerp gerelateerd thema werd genoemd.

Bewoners hechten ook veel waarde aan een schone leefomgeving. Dat gaat vooral om schone lucht
en schone straten, maar ook schone bedrijvigheid werd genoemd. De droom van schone straten komt
opvallend vaak voor in Poelenburg.
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Woordenwolk op basis van dromenkaarten met alleen kernbegrippen

Veiligheid is een onderwerp dat in alle delen van de stad leeft en een pallet aan dromen omvat, van
verkeersveiligheid, veiligheid op het water, brandveiligheid, maar ook veiligheid op straat en
afwezigheid van criminaliteit.
Een onderwerp dat ook veelvuldig werd genoemd is ‘identiteit’. Dan gaat het om behoud van het
Zaanse karakter, maar ook het dorpsgevoel. Opvallend vaak werd dit in Wormerveer genoemd.

Een laatste onderwerp dat apart aandacht verdient, is de droom voor een beter openbaar vervoer.
Sommigen dromen van gratis OV, maar ook een snelle metroverbinding met Amsterdam en een
lokale buurtbus komen in de dromen voor.
De resterende kernbegrippen, waaronder onderwerpen gebundeld zijn, zijn onderwijs, voorzieningen –
opvallen veel mensen dromen over behoud of uitbreiding van voorzieningen in de kernen –
sportvoorzieningen, infrastructuur, (ondergronds)parkeren – ruimte voor de jeugd en werk.

5.2.3 Samenvattend
Samenvattend kunnen we stellen dat een groenere stad de meest voorkomende en breed gedeelde
droom van alle Zaankanters is. Als we kijken naar de verschillen per stadsdeel valt op dat bewoners in
de kernen vooral dromen over geschikte woningen en voorzieningen in de kernen. Ook over behoud
van Zaanse identiteit en het dorpsgevoel wordt hier vaker gedroomd. In Poelenburg droomt men
vooral van een schone wijk en een solidaire en diverse stad.
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Woordenwolk op basis van dromenkaarten met details

5.3 Dromen van jongeren
5.3.1 Opzet
St. Michaëlcollege
Naast het dilemmaspel, wilden we jongeren ook graag zelf spreken. Daarom is gezocht naar
mogelijkheden om samen met scholen een project te doen of aan te haken bij bestaande lessen. Daar
zijn uiteindelijk drie trajecten uitgerold.

Het meest uitgebreide is de samenwerking met een 5 vwo-klas van het St. Michaëlcollege. In de
lessen aardrijkskunde heeft de school in 2017/2018 een project gedaan met MAAK-Zaanstad en nu
zochten zij opnieuw de samenwerking met de gemeente. Uiteindelijk hebben we in nauw overleg een
heel lesblok ontwikkeld dat van oktober tot begin maart liep. Diverse leden van het kernteam van de
Omgevingsvisie hebben op verschillende momenten les gegeven aan de groep. Het doel van het
traject was om iets te leren over de Omgevingswet en om uiteindelijk in groepjes een Omgevingsvisie
voor Zaanstad te maken. Daarbij hebben de leerlingen op hoofdlijnen dezelfde stappen doorlopen als
het kernteam van de Omgevingsvisie dat doet, alleen in een kortere tijd.
Voor opdracht 1 kwamen de leerlingen naar het stadhuis voor een mini-college over de
Omgevingswet en een workshop rond MAAK-Zaanstad (in het kader van de Inspiratiedag voor de
Omgevingswet). In opdracht 1 was het doel om inzicht te krijgen in de opgaven waar Zaanstad voor
staat. Daarvoor hebben zij het Platform 31 rapport gelezen en in zes groepjes één van de
onderwerpen uitgediept. Ook hebben zij nagedacht over de samenhang tussen de zes thema’s.
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4

Leerlingen van 5 vwo van het SMC met wethouder Hans Krieger

Opdracht 2 stond in het kader van participatie. Alle leerlingen (17 in totaal) moesten op een half A4
hun eigen droom voor Zaanstad opschrijven. Daarnaast moesten zij per groepje vijf andere jongeren
buiten hun eigen klas bevragen over hun toekomstdromen voor Zaanstad. Dat leverde uiteindelijk 47
droombeelden op. In bijlage IV zijn de uitgewerkte dromen van de leerlingen uit de klas terug te lezen.
In een derde opdracht zijn de leerlingen vervolgens aan de slag gegaan met scenario’s, waarbij
steeds twee opgaven aan elkaar zijn gekoppeld. De zes groepen zijn samen gegaan, waardoor drie
groepen ontstonden. De vier scenario’s die zijn ontwikkeld, hebben ze getoetst aan de dromen uit hun
eigen participatietraject en vervolgens hebben ze één scenario verder uitgewerkt in een
Omgevingsvisie voor Zaanstad 2040. Op 1 maart presenteerden ze op school hun visies en een
filmpje van het proces ten overstaan van wethouder Hans Krieger. Voor onze eigen participatie
hebben we geput uit de opgehaalde dromen in opdracht 2.

Herman Gorterschool
Het tweede traject vond plaats in groep 8 van de Herman Gorter basisschool in Zaandam. Dit is een
multiculturele klas met circa 24 leerlingen in de leeftijd van gemiddeld 11 jaar. De samenwerking met
de school kwam tot stand via de Kinderombudsman van Zaanstad. Trainee Femke van Oorschot heeft
4

De leerlingen hebben bewust ingestemd om met de wethouder op de foto te gaan.

samen met hem een vorm ontwikkeld om kinderen te laten nadenken over wat zij belangrijk vinden in
de wijk.
Ze kregen een groot vel met een grid en konden verschillende symbolen voor functies uitknippen en
op dit grid plakken. Vanzelfsprekend past niet alles erop. De kinderen moesten daarom in groepjes
met elkaar in gesprek over wat belangrijk is voor hun wijk. Ook moesten ze voor hun wijk een
pakkende naam verzinnen en het eindresultaat aan de hele klas presenteren. Uiteindelijk kwamen hier
vijf beelden van droomwijken uit.
Er zit in deze vorm wel een kleine bias, aangezien de leerlingen de verschillende functies niet zelf
hebben bedacht maar aangereikt hebben gekregen. Het was echter wel een heel breed pallet, waaruit
ze uiteindelijk zelf een keuze hebben gemaakt. Het verslag van de bijeenkomst is terug te vinden in
bijlage V.

TRIAS College
De derde school was het TRIAS College in Krommenie. Hier volgt de eerste klas van het vmbo
(leerlingen van gemiddeld 12 jaar) het vak Arts & Crafts. Via Dick Dekker van ’t Lokaal kwamen we in
contact met twee docenten van de school die betrokken zijn bij dit vak. Het lesprogramma beslaat
twaalf weken. Daarin gaan de leerlingen onder meer op excursie naar een wijk en kijken ze hoe de
openbare ruimte is ingericht en welke functies er allemaal zijn. Vervolgens gaan ze zelf aan de slag. In
zes groepjes van vier leerlingen maken ze ieder een maquette van een buurt. Uiteindelijk moeten die
maquettes goed op elkaar aansluiten en gezamenlijk een wijk vormen. Belangrijk onderdeel van het
programma is dat zij niet alleen met hun handen bezig zijn, maar ook vaardigheden leren als
samenwerken en overleggen.
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In de stijl van Cornelis van Eesteren werken leerlingen van Trias in witte jassen aan hun wijk.

Inhoudelijk waren we niet bij het programma betrokken. Wel waren twee leden van het kernteam
aanwezig bij de eindpresentatie van de leerlingen. Daarin gaven de subgroepen een toelichting op
hun maquette en was er gelegenheid om vragen te stellen.

5.3.2 Resultaten
Voor de woordenwolk zijn de dromen van St. Michaëlcollege en de elementen in de wijken van de
Herman Gorterschool en het TRIAS College gebundeld. Ook hier zijn categorieën benoemd die
overkoepelend zijn voor de verschillende dromen. Daarin zijn de dromen ondergebracht. Waar
mogelijk zijn dezelfde categorieën gebruikt als bij de dromen die via kaartjes zijn opgehaald. Er zijn
echter ook categorieën toegevoegd, die eerder niet zijn genoemd.
Qua oogst zijn de drie schoolprojecten beperkt te vergelijken. Bij het St. Michaëlcollege hadden we
de grootste opbrengst (n=47) en waren de dromen allemaal opgeschreven. Bij de Herman
Gorterschool en het TRIAS College werkten we met visuele presentaties die door een groepje
leerlingen zijn gemaakt en mondeling werden toegelicht. Bij de Herman Gorterschool hebben we

gekeken welke elementen waren opgenomen in een wijk (n=5). Deze hebben we geclusterd en onder
de categorieën gerangschikt. Ook bij het TRIAS hebben we per buurt gekeken welke elementen
werden benoemd (n=6).
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Woordenwolk van wat jongeren belangrijk vinden

Inhoudelijk valt echter wel het een en ander op. Duurzaamheid scoort onder jongeren heel hoog en
dan met name onder de vwo-leerlingen. Elektrische auto’s, laadpalen door de hele stad, duurzame
woningen, windmolens en zonnepanelen, het is hier de gewoonste zaak van de wereld. Ook bij de
basisschool zijn kinderen zich bewust van de schadelijke CO 2-uitstoot van auto’s en rijden auto’s
elektrisch. Verder zijn er vaak zonnepanelen, windmolens en oplaadpalen in de wijk geplaatst.
Een groene stad is ook voor jongeren een belangrijke droom. De omgeving die jongeren wensen staat
vol met bomen, bloemen en, voor de jongere kinderen, groen om te spelen. Het groepje
basisschoolleerlingen dat aan de wijk ‘6-Hoek’ bouwde, vertelde: ‘'We hebben in het midden van de
stad mooie natuur, zodat het centraal staat en iedereen er bij kan.' Ze voegden daar nog aan toe: 'Bij
elk huis, flats en andere huizen groen waar je buiten kunt spelen. Dan hebben zij groen, en die
anderen ook.' Ook in de maquette van het TRIAS College was veel groen te vinden. Meestal was het
daar echter groen om naar te kijken. In één buurt was echt een park waar je doorheen kon wandelen.
Opvallend is het belang dat jongeren hechten aan veiligheid. Naast verkeersveiligheid scoort hier
vooral veiligheid op straat hoog. Jongeren dromen van meer camera’s en politie op straat; een droom
die bij de volwassenen niet zo expliciet naar boven komt.
Wonen is ook belangrijk voor jongeren. Enerzijds is er de vraag naar betaalbare woningen en meer
woningen, die we ook bij de andere dromen terugzagen. Wat opvalt is dat veel jongeren ook graag
meer luxe woningen zien en, in tegenstelling tot veel ouderen, hoogbouw toejuichen.
Interessant zijn ook de dingen waar jongeren van dromen, die we niet of veel minder terugzien bij
volwassenen. Jongeren dromen veel over vermaak in de stad. Waar de vwo-leerlingen graag muziek,
theater, restaurants, kledingwinkels en uitgaansgelegenheden zien, dromen de vmbo-leerlingen vooral
van een pretpark en een Burger King in de wijk. Opvallend in het gesprek met deze klas was sowieso
hun fascinatie voor fastfood. Op de vraag of de leerlingen wisten waar het stadhuis van Zaanstad was,
riep één jongen: ‘Ja, dat is dat gebouw naast de Subway.’ De basisschoolleerlingen zijn minder

gericht op voorzieningen; een bioscoop, snackbar en ijssalon kwamen voor, maar voeren zeker niet
de boventoon. Buiten spelen staat hier voorop.

Samengestelde maquette van de ‘droomwijk’ van 1 vmbo van het TRIAS College

Goed openbaar vervoer is ook belangrijk voor jongeren. Naast de elementen die ook volwassenen
noemen, voegen de vwo-leerlingen daar nog de leenfiets aan toe. Ook de verbinding met Amsterdam
is voor de vwo-leerlingen vanzelfsprekend. Het letterlijk verder vergroeien van Zaanstad met
Amsterdam is voor hen eerder droom dan nachtmerrie. Bij de jongere leerlingen van het vmbo en de
basisschool neemt de auto nog een belangrijke plek in. Openbaar vervoer is daar vooral de trein.
Termen die bij de vwo-leerlingen opvallend vaak terugkomen zijn ‘modern’ en ‘luxe’. ‘Het mag hier wel
wat meer op de Zuidas lijken’, schreef één jongen. Zaanstad mag moderner worden in uitstraling,
architectuur, maar ook in digitalisering. In de basisschoolwijken vinden we wifi-banken en de vwoleerlingen schreven: ‘Zaanstad moet meegaan met de tijd’ en ‘niet achterop raken’. Dat wil overigens
niet zeggen dat ze geen waarde hechten aan de Zaanse cultuur. Bestaande gebouwen moeten wel
opgeknapt worden en sommigen waarderen zeker ook het dorpsgevoel.
Jongeren hebben ook oog voor sociale aspecten. Met name bij de jongere leerlingen kwam dit terug.
Zo hadden twee groepen van het TRIAS College in hun buurt een hotel gebouwd. Dit was echter geen
hotel voor toeristen, maar voor mensen die tijdelijk een slaapplaats nodig hadden. Ook bij de Herman
Gorterschool was veel oog voor kansengelijkheid. De wijken zijn gemengd en iedereen moet toegang
hebben tot onderwijs en voorzieningen. Leerlingen van ‘Pretwijk’ hadden de woningen aan de randen
van de wijk geplaats, zodat iedereen in het midden bij elkaar kwam en net zo ver moest lopen. Veel
aandacht is er ook voor sociale contacten in de wijk. Kinderen van de basisschool die de
‘Marshmallowwijk’ bouwden, vertelden: 'We hebben rekening gehouden met geloof, dus we hebben
een kerk aan de ene en een moskee aan de andere kant geplaatst.’ Ook zeiden ze: 'We hebben een
buurtcentrum met "Welkom in Marshmallowwijk", want het is toch belangrijk dat mensen elkaar leren
kennen en bij elkaar komen.' De ontwerpers van de ‘Pretwijk’ vertelden: 'We hebben een bioscoop en
twee buurthuizen, zodat je dichter bij je opa bent.'
Ook gezondheid krijgt aandacht. Een paar groepen van de Herman Gorterschool pleiten voor alcoholen rookvrije zones. Zowel bij de basisschool- als de VMBO-leerlingen ontbreekt een ziekenhuis niet.
De basisschoolleerlingen vertelden: 'Wij vinden het belangrijk dat niet alleen kinderen, maar ook
dieren gewoon kunnen ademen. Daarom een rookverbod bij scholen en bij het groen.' Hun wijk
noemden ze ‘Groenheid is Schoonheid’.
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Impressie van de Pretwijk gemaakt door leerlingen van de Herman Gorter basisschool
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Als het gaat om de infrastructuur in de stad, dan vinden vwo-leerlingen vooral betere fietspaden
belangrijk. De leerlingen van de basisschool en het vmbo gaan uit van auto’s als belangrijkste
vervoermiddel. Er zijn dan ook veel parkeerplaatsen. In de maquette van het TRIAS College valt op
dat er veel wegen en rotondes zijn. Op de vraag of leerlingen dachten dat zij over twintig jaar een auto
zouden hebben, stak driekwart zijn hand op. ‘Maar wel een elektrische’, voegde één leerling daaraan
toe. De helft van de vmbo-klas verwacht overigens niet dat ze hier over twintig jaar nog wonen.
Amsterdam, Zuid-Limburg en zelfs Indonesië werden als alternatieven genoemd. Op de vraag
waarom een leerling naar Indonesië wilde, antwoordde hij: ‘Omdat ik daar toevallig al een huis heb.’

5.4 Dromen uit eerdere participatietrajecten
5.4.1 Opzet
In 2018 is de Zaanse bevolking rondom een aantal thema’s ook gevraagd om mee te denken over de
toekomst van de stad. Uit de verslagen hiervan zijn ook dromen en nachtmerries voor de toekomst
gedestilleerd. De meegenomen trajecten uit 2018 zijn:
- Gebiedsperspectief MAAK Centrum-Oost
- Klankbordgroepen uit de Verkadebuurt, Mauritsbuurt en Zaans Hout (allen niet-MAAK)
- Groen- & Waterplan
- Cultuurvisie
- Zaanse Geluiden (economie, duurzaamheid, verstedelijking en inclusieve stad)
- 150-dagen van het college (prettig wonen, gezond leven, welvarende stad, groen &
duurzaam)
Ook een traject uit 2015 is meegenomen, namelijk de dromen voor MAAK, die destijds met een bus
door de hele stad zijn opgehaald. Deze zijn meegenomen, omdat hier de vraagstelling hetzelfde was
als in dit traject.

Van de niet-MAAK gebieden, het groen & waterplan en de 150 dagen hebben projectleiders zelf een
lijstje aangeleverd met de tien belangrijkste dromen voor de toekomst en nachtmerries. Zij hebben
hier dus de selectie en interpretatie gedaan. De dromen uit MAAK, Zaanse Geluiden en de
Cultuurvisie hebben we zelf gedestilleerd uit de verslagen en eventueel tekeningen die zijn gemaakt
(zie bijlage VI voor de analyse van oude trajecten).

5.4.2 Resultaten
De analyse van deze dromen bevat een bias, aangezien de dingen die bewoners te berde brachten
vooral relevant zijn voor het onderwerp in kwestie. Waar in de MAAK en ook niet-MAAK-trajecten nog
gevraagd wordt naar toekomstbeelden voor de wijk, is de vraagstelling in een cultuurvisie of groen- &
waterplan veel gerichter. De uitkomsten zijn daarom niet één op één te vergelijken met de dromen uit
andere trajecten. Wel dragen ze bij aan de inhoudelijke inkleuring van de uitkomsten van het
dilemmaspel.
In methodiek is bij de oude trajecten wel dezelfde werkwijze gekozen. Ook hier zijn uitspraken
geclusterd rond een aantal kernbegrippen. Dit zijn dezelfde begrippen als in andere trajecten met een
enkele aanvulling.
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Woordenwolk met kernbegrippen uit oude participatietrajecten.

Wonen, duurzaamheid en groen komen ook hier prominent voor. In het kader van de cultuurvisie en
Zaanse Geluiden is ook veel gesproken over identiteit. Het begrip ‘identiteit’ krijgt hier zelfs een wat
bredere invulling dan in de andere dromen. Identiteit gaat naast architectuur en behoud van industrieel
erfgoed ook om cultureel erfgoed, zoals Zaanse waarden als gastvrijheid, het uitstralen van trots en
de doe-mentaliteit.
Ook het onderwerp ‘duurzaamheid’ krijgt hier meer inkleuring. Dit onderwerp kwam natuurlijk
nadrukkelijk aan de orde bij de 150 dagen en de Zaanse Geluiden. Als extra aandachtspunten
kwamen bijvoorbeeld het verduurzamen van de sociale woningvoorraad en het gebruik van
reststromen in een circulaire economie naar voren.
Opvallend is vooral dat ‘ondernemerschap’ prominent genoemd wordt in een aantal trajecten, terwijl
bijvoorbeeld werkgelegenheid niet als belangrijke droom naar boven komt in de andere twee trajecten.
Kernwoorden van het ondernemerschap in de oude trajecten zijn vooral ‘lokaal’, ‘vrij’, ‘circulair’ en
‘zzp-ers’.

6 Nachtmerries
Op de dromenkaarten konden bewoners ook nachtmerries invullen. Niet iedereen heef dit gedaan. De
nachtmerries hebben we apart genoteerd. Ook bij het St. Michaëlcollege kregen de leerlingen mee dat
ze in gesprekken met andere jongeren ook naar nachtmerries konden vragen. Veel nachtmerries
hebben jongeren niet. ‘Het komt vanzelf wel goed’, schreef één jongen. In de oudere
participatietrajecten is niet expliciet naar nachtmerries gevraagd. Toch valt in de verslagen wel
degelijk te lezen waar mensen bang voor zijn.
Wat opvalt is dat de nachtmerries lang niet zo divers zijn als de dromen. De grootste angst is dat
Zaanstad wordt volgebouwd en een grote steenmassa wordt met veel hoogbouw en zonder groen.
Opvallend is echter dat een eveneens grote nachtmerrie het gebrek aan woningen is, in absolute
aantallen, maar vooral in beschikbaarheid. Die angst hangt ongetwijfeld samen met een andere
nachtmerrie: Amsterdam. Veel Zaankanters zijn bang dat rijke Amsterdammers hier woningen
inpikken, maar ook dat Zaanstad en Amsterdam steeds meer naar elkaar toegroeien en Zaanstad zijn
eigenheid verliest.
Ook op sociaal vlak maakt men zich zorgen. Er is angst voor ‘verharding’ van de maatschappij. Dat
mensen geen aandacht meer hebben voor elkaar, dat armoede en eenzaamheid de boventoon
voeren, de zorg achteruit gaat en alles gedigitaliseerd wordt, ten koste van menselijk contact (zie
bijlage VII voor de inventarisatie van nachtmerries).
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Woordenwolk met kernbegrippen uit de nachtmerries.

7 Conclusies
7.1 Bereikte doelstellingen
In de periode december 2018 – februari 2019 hebben we bij een kleine 1.200 inwoners, verspreid over
Zaanstad dromen opgehaald over de toekomst. Van de deelnemers aan het dilemmaspel was 25%
jonger dan 25 jaar. Als we ook de leerlingen die aan de schoolprojecten deelnamen meetellen komen
we zelfs op 30%. De kaarten zijn in deze percentages buiten beschouwing gelaten, omdat we geen
leeftijdsgegevens hebben van deze mensen.
Middel
dilemmaspel
kaarten + online
schoolprojecten
Totaal

Aantal
880
222
95*
1.197

Waarvan < 25 jaar
216
Onbekend
95
311

*17 leerlingen van het SMC + 30 jongeren die ze geïnterviewd hebben,
ca. 24 leerlingen bij het Trias en eenzelfde aantal bij Herman Gorter.
Een deel hiervan heeft wellicht ook het dilemmaspel gespeeld.

Een belangrijke doelstelling, namelijk het betrekken van jongeren, is met deze resultaten geslaagd te
noemen. Ook als het gaat om regionale spreiding en het bereiken van andere doelgroepen dan de
doorsnee deelnemers aan participatietrajecten, is het traject redelijk succesvol geweest. Via
buurtcentra in alle delen van de stad, een goede respons uit Poelenburg en het direct aanspreken van
mensen in de hal van het stadhuis, hebben we een andere groep – waaronder mensen met een biculturele achtergrond - een stem gegeven, ook al gaat het hierbij nog om kleine aantallen. Die
cultureel diverse achtergrond is ook terug te vinden in de schoolklas van het TRIAS College en de
Herman Gorterschool.
Het aanspreken van jongeren blijft lastig. Schoolprojecten, die geen extra tijd vragen van de
leerlingen, werken goed. Het opzetten van een lesprogramma, zoals bij het St. Michaëlcollege en in
mindere mate de Herman Gorterschool vergt echter nogal wat tijd en inzet van ambtenaren. Het
dilemmaspel werkte goed onder jongeren. Het is ludiek, kan online gespeeld worden en kost niet veel
tijd. Het prikkelen tot een gesprek tussen generaties bleek een stuk lastiger. Hiervoor willen jongeren
geen tijd vrij maken. Ook is er blijkbaar met name voor pubers een te hoge drempel om met ouders of
grootouders iets te doen.

7.2 Inhoudelijke conclusies
Welke conclusies kunnen we nu trekken uit alle informatie die we hebben opgehaald? Het
dilemmaspel vertelt iets over de opgaven die mensen echt belangrijk vinden als ze een keuze moéten
maken. De opgehaalde dromen geven kleur aan die keuzes.

7.2.1 Zaankanters willen groen, groen en nog eens groen
De meest in het oog springende uitkomst uit de dromen is dat een groene stad, met veel bomen,
parken en ander zichtbaar plantaardig groen, een droom is van een zeer grote groep inwoners van
Zaanstad, ongeacht leeftijd. Dit wordt nog versterkt door het feit dat ‘ontgroening’ van de stad ook als
nachtmerrie wordt genoemd. In het dilemmaspel zijn kaarten die iets zeggen over groen in de stad
verdeeld over verschillende opgaven. Het gaat vooral om verstedelijking en duurzaamheid, maar ook
gezondheid en veiligheid. De hoge score van de thema’s duurzaamheid en verstedelijking zal deels
samenhangen met het belang dat mensen aan groen hechten.
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7.2.2 Jongeren beter thuis in duurzaamheid
De helft van de spelers van het dilemmaspel noemt duurzaamheid als een van de twee belangrijkste
thema’s voor de stad van de toekomst. Voor jongeren is duurzaamheid een vanzelfsprekendheid. Van
elektrisch vervoer, zonnepanelen, windmolens tot gebruik van lokaal voedsel en reststromen. Alles
komt hier voorbij. In de dromen op de kerstkaarten zien we duurzaamheid ook duidelijk terug, alleen is
de invulling hier beperkter. Het gaat vooral om duurzame mobiliteit en afvalscheiding. Duurzame
woningen en energie worden ook genoemd, maar veel minder. Nog minder refereren bewoners aan
circulaire economie en maatregelen om de stad klimaat-adaptief te maken. Deze onderwerpen komen
wel uitvoerig terug in de 150-dagen en de Zaanse Geluiden, waar het thema duurzaamheid apart
geadresseerd werd. De nachtmerries onderstrepen het belang van duurzaamheid. Bewoners zijn
bang voor schadelijke CO2-uitstoot en wateroverlast. Duurzaamheid vinden mensen dus wel
belangrijk, alleen gevraagd naar de invulling van het begrip zien jongeren meer mogelijkheden dan
ouderen.

7.2.3 Woningen: wel of niet de hoogte in?
Verstedelijking scoort ook hoog in het dilemmaspel. In combinatie met duurzaamheid wordt dit zelfs
het meeste genoemd. De dromen geven een hele brede inkleuring van het begrip verstedelijking. Het
gaat over mobiliteit, voorzieningen, identiteit en vooral over wonen. Dit laatste onderwerp leeft in
brede lagen van de bevolking. Men droomt over een breed aanbod van woningen voor iedere
doelgroep. Dromen en nachtmerries liggen hier heel dicht bij elkaar. Iedereen wil een geschikte
woning en dus moeten er woningen bijkomen. Tegelijkertijd zijn mensen bang dat Zaanstad wordt
volgebouwd, dat de Zaanse identiteit verloren gaat, dat Amsterdammers de stad overnemen en er
veel hoogbouw komt. Voor de Omgevingsvisie ligt hier een belangrijke uitdaging om wonen en groen
op een goede manier met elkaar te verbinden, waardoor beide kunnen toenemen. Voor de jongere
generatie is hoogbouw zeker eer optie. Voor veel ouderen valt dit onder het nachtmerriescenario. En
dan die Amsterdammers. Jongeren zien veel kansen in een betere verbinding met de hoofdstad.
Studenten en ondernemers uit Amsterdam kunnen de stad verlevendigen en bieden kansen. Voor
veel oudere Zaankanters is de grote buur eerder een bedreiging. Zij zijn bang voor stijgende
huizenprijzen en verlies van de Zaanse identiteit.
Een redelijk breed draagvlak voor het beter benutten van de ruimte ligt op het gebied van mobiliteit.
Naast een kleine groep die erg gehecht is aan de auto en voldoende parkeerplekken, dromen veel
Zaankanters van minder auto’s, beter en kleinschalig openbaar vervoer en elektrisch vervoer als
norm.

7.2.4 Zaanstad sociale stad
Gezondheid en kansengelijkheid die als tweede en derde combinatie met duurzaamheid in het
dilemmaspel worden genoemd, zeggen iets over het sociale karakter van de stad. Bewoners – jong en
oud - dromen van een stad waarin geen kloof is tussen arm & rijk, waar plek is voor iedereen en
mensen naar elkaar omkijken en iets voor elkaar over hebben. Een stad ook waar iedereen mee kan
doen, kansen krijgt op onderwijs, toegang tot sport en cultuur. Ook het basisinkomen werd een paar
maal genoemd als optie. Vertaald naar ruimtelijke aspecten noemen bewoners zaken als gemengde
wijken, plekken om te sporten, plekken om elkaar te ontmoeten in de openbare ruimte en in
buurthuizen. Dat deze zaken niet als vanzelfsprekend worden gezien, blijkt uit het feit dat ze ook
terugkomen in de nachtmerries. Bewoners zijn bang dat de onderlinge betrokkenheid verdwijnt en dat
armoede en eenzaamheid de boventoon gaan voeren.
Hoewel met name vwo-jongeren graag ook meer dure winkels en woningen in Zaanstad zien en niet
bang zijn voor meer rijke mensen, hebben ook zij veel oog voor de sociale aspecten. Een mooi
voorbeeld zijn de ‘hotels’ in de maquette van het TRIAS College, die plek bieden aan ‘mensen die
even geen plek hebben om te wonen’.
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7.2.5 Jongeren verwelkomen camera’s
Een schone stad vinden veel mensen heel belangrijk. Dat blijkt niet alleen uit de dromen, maar ook uit
de nachtmerries, waar vervuiling en gevaarlijke uitstoot regelmatig worden genoemd. Veiligheid scoort
eveneens hoog. Dit is echter een heel breed begrip. Veel mensen noemen verkeersveiligheid, maar
ook veiligheid op straat en bestrijding van criminaliteit zijn thema’s die genoemd worden. In de
nachtmerries worden vooral criminaliteit en waterveiligheid genoemd.
Opvallend is dat het onderwerp ook heel erg speelt bij de jongere generatie. Bij het dilemmaspel was
veiligheid onder 10 tot 15 jarigen zelfs het op één na belangrijkste thema. Ook in de schoolprojecten
kwam veiligheid nadrukkelijk aan de orde. De basisschoolleerlingen pleiten voor rook- en alcoholvrije
zones en camera’s op straat. Ook de vwo-leerlingen verwelkomen meer camera’s en politie op straat.

7.2.6 DNA van Zaanstad
De angst voor het verlies van identiteit en het behoud van de typisch Zaanse identiteit komen in
respectievelijk nachtmerries en dromen terug. Bij ouderen speelt dit meer dan bij jongeren. Wat is dat
dan, die Zaanse identiteit? Op allerlei manieren komt het begrip terug. Meest voor de hand liggend is
de Zaanse architectuur en het industrieel en cultureel erfgoed. Veel mensen hechten ook erg aan het
dorpsgevoel en zouden het heel erg vinden als dit verdwijnt. Ook de Zaanse mentaliteit noemen
mensen. Gastvrijheid en doe-mentaliteit worden hier genoemd. De Zaan zien mensen als belangrijke
identiteitsdrager, waarvan meer gebruik gemaakt kan worden.
Met name uit de oudere participatietrajecten komen veel ideeën hoe het DNA van Zaanstad ook
gebruikt kan worden voor de economische ontwikkeling. Toerisme en kleinschalige maak-industrie
noemen bewoners hier als concrete voorbeelden. Vooral jongeren zien hier kansen. Toerisme wordt in
dit traject niet spontaan als droom genoemd. Wel als nachtmerrie; mensen zijn bang voor te veel
drukte in de stad.
Als we breder kijken naar het onderwerp economie, dan scoort dit relatief laag. Werkgelegenheid
wordt nauwelijks spontaan in dromen genoemd. Ook in het dilemmaspel scoort economie het laagst
van alle onderwerpen. Dus als het kiezen is tussen wonen en werk, dan kiezen bewoners eerder voor
de beschikbaarheid van woningen en een prettige woonomgeving dan voor werkgelegenheid in
Zaanstad. Dat wil niet zeggen dat bewoners een baan niet belangrijk vinden. Het zou wel kunnen
betekenen dat die baan niet per se in Zaanstad te vinden hoeft te zijn. Onderwijs, dat in het
dilemmaspel onderdeel is van het thema economie, scoort wel iets hoger. Met name jongeren vinden
goede scholen belangrijk. De vwo-leerlingen zien hier ook graag een universiteit en de
basisschoolleerlingen hechten veel waarde aan een school in de wijk.

7.2.7 Tot slot
De belangrijkste dromen en nachtmerries die bewoners op de een of andere manier met ons gedeeld
hebben, komen ook terug in de twee omgevingsscenario’s, waarmee we de volgende fase ingaan.
Spanningen tussen behoud van eigenheid en instroom van nieuwe bewoners komen hierin
bijvoorbeeld nadrukkelijk aan de orde, evenals de veranderingen in mobiliteit die bewoners voor zich
zien en keuzes die mogelijk zijn om aan de vraag naar woningen te voldoen. Dit zijn geen één op één
vertalingen van wensen naar keuzes voor de toekomst, maar naar mogelijke toekomsten. De
scenario’s zijn een middel om juist die onderlinge samenhang verder te verkennen.
De dromen van de Zaankanters blijven daarnaast in het hele traject van de Omgevingsvisie een
belangrijke toetssteen voor de te maken keuzes. Ze krijgen een plek in het verhaal van de toekomst.
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Bijlage I: Kaarten dilemmaspel
In verband met de opmaak zijn per thema negen i.p.v. tien kaartjes opgenomen.

Verstedelijking

28

Gezondheid

29

Economie

30

Kansengelijkheid

31

Veiligheid

32

Duurzaamheid

33

Bijlage II: Dromenkaarten
Wat staat er?

Kernwoorden

Kernwoordnachtmerrie

Locatie

Zaans karakter met de verbinding
naar de metropool. Van metro tot
monorail, waterweg verbinding tot
elektrische deelauto’s. Mooie
sfeervolle woon/ werk gebieden,
en duurzaam. Voorbeeld stad
zoals we nu al zijn. Oh ja waar
blijft die hogeschool / universiteit?
Mensen  stad. Investeren in
kennis en cultuur
Nachtmerrie : dat de bevolking
niet meegroeit en dat de politieke
niet meebeweegt. Niet te
Amsterdams

Zaans karakter

Stadhuis

Innovatieve verbindingen
metropool
Woon / werk

Stadhuis

Duurzaam & groen

Stadhuis

Hogeschool/ universiteit

Stadhuis

Cultuur

Stadhuis

Dat er geen oorlog komt ook dat
er geen ruzies komen
Rustig stad. Veel bloemen,
regenboog huizen, grote huizen,
heel veel sneeuw, heel veel
cadeaus.

In harmonie samenleven

stadhuis

Rustige stad

Stadhuis

Grote huizen

Stadhuis

Gekleurde huizen

Stadhuis

Groen

Stadhuis

Geen luchtvervuiling

Stadhuis

Woningen voor jongeren
& starters

Stadhuis

Stadhuis

Te Amsterdams

Stadhuis
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Dat er meer groen zal zijn. minder
luchtvervuiling voor fabrieken.
Meer woningen voor jongeren of
starters. Huren goedkoper ook
voor starters en mensen die
minder inkomen hebben.
Dat het nog voller gebouwd word.
De huurstarters niet meer
betaalbaar zijn.

Steeds meer regelgeving en
nieuwe regels. De vrijheid van
iedereen wordt beperkt .
Dat big brother is waitsing you
land is.
Solidariteit, betaalbare woningen,
bomen, geen armoede,
luisterende oren, economisch
groeien.
Onbetaalbare woningen, minder
banen, toenemende armoede

Nog voller

Stadhuis

Onbetaalbare huizen
(starters)
Meer regelgeving

Stadhuis

Schendig van privacy

Stadhuis

Stadhuis

Solidariteit

Stadhuis

Betaalbare woningen

Stadhuis

Bomen

Stadhuis

Geen armoede

Stadhuis

Luisterende oren

Stadhuis

Economisch groeien

Stadhuis

Wordt een metropool
Meer mogelijkheid voor de
jongeren waar ze kunnen hangen
problemen kwijt kunnen.
Jongeren aangepakt worden in de
zin van dat ze minder hangen
Nog steeds de fabriek (film)
bestaan. De hondenpoep
verdwijnen de bestrating beter,
meer horeca aan de zaan. De
Zaanhopper terug.
Klein Amsterdam / minder politie

Dat er niet te veel geld uitgegeven
wordt aan oeverloos gepraat aan
niks .
Er geen Zaanstad meer is
Dan hoop ik op een mooie en
schone en veilige stad. Waar
mensen elkaar weten te vinden
en elkaar zien.
Nachtmerrie: verpauperd en
verhard. Dat de kloof tussen arm
& rijk groter wordt.

Minder mensen in een
afhankelijke situatie, meer eigen
regie, meer eigenwaarde meer
respect voor ouderen / anderen.
Te weinig woningen

Onbetaalbare
woningen
Minder banen

Stadhuis

Toe nemende
armoede
Metropool worden

Stadhuis
Stadhuis

Voorzieningen /opvang
jongeren

Stadhuis

Schone stad

Stadhuis

Meer horeca aan de zaan

Stadhuis
Klein Amsterdam

Stadhuis

Minder politie

Stadhuis

Een doen stad

Stadhuis

Mooi & schoon

Stadhuis

Veilig

Stadhuis

Mensen elkaar zien &
vinden

Stadhuis
Verpauperd

Stadhuis

Kloof tussen arm –
rijk groter wordt

Stadhuis

Meer zelfregie

Stadhuis

Meer respect oudere en
andere

Stadhuis
Te weinig woningen

Ottomaans rijk wordt
Een gemeente die weet wat er
speelt onder ‘haar’ burgers, en die
alle belangen zo goed en eerlijk
mogelijk behartigt. Die uitlegt
waarom iets soms niet kan en
zoekt naar mogelijkheden hoe
wel. Zodat burgers zich gehoord
en gezien en vertegenwoordigd
voelen.
Overspoeld is door toerisme en
forenzen en haar karakter verliest
Vliegende allochtonen

Stadhuis

Stadhuis
Stadhuis

Gemeente neemt burgers
& belangen mee
Gemeente luistert en
vraag actief (participatie)
Alle belangen mee
nemen

Stadhuis
Stadhuis
Stadhuis
Massa toerisme

Stadhuis

Verlies Zaans
karakter

Stadhuis
Stadhuis
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Meer groen, minder horeca, meer
parken
Jongeren en woningen

Meer groen & parken

Stadhuis

Minder horeca

Stadhuis
Woningen

Een groene stad met parkjes,
bomen, hangende tuinen, veel
groen om fijnstof op te vangen en
mensen blij te maken. De noordzuidlijn doorgetrokken naar
Zaanstad. Goed onderwijs voor
basis- en middelbare scholieren.
Schone lucht en bodem. Veel
werkgelegenheid. Tevreden, blije
en verdraagzame mensen. 10 min
NS dienst regeling. Om 700m
ingericht met groen en
wandelpaden. Stadsverwarming
Assendelft – oost vergroend en
goedkoper voor inwoners.
Veel geluid en milieu hinder.
Vaststaand verkeer, een heel erg
dure stad is qua belastingen
/afval/ rioolkosten. Te weinig
woningen heeft voor starters

Meer kinderen buiten spelen,
minder criminaliteit ( inbraken &
overvallen) in de wijk, een goede
balans tussen arm en rijk, minder
individualisme, goede
infrastrutuur dankzij A8- A9
verbinding.
Door angst voor terrorisme
geregeerd

Stadhuis

Meer groen (parkjes,
tuinen) om mensen blij te
maken
Metro / trein verbinding
Amsterdam
Goed onderwijs basis &
middelbare school
Schone lucht & bodem

Stadhuis

Goede werkgelegenheid

Stadhuis

Vergroende stad

Stadhuis

Goedkope woningen
inwoners

Stadhuis

Stadhuis
Stadhuis
Stadhuis

Geluid en
verkeerhinder
Verkeer staat vast

Stadhuis

Dure stad

Stadhuis

Geen woningen voor
starters

Stadhuis

Stadhuis

Kinderen buiten kunnen
spelen
Minder criminaliteit

Stadhuis

Goede balans arm & rijk

Stadhuis

Infrastructuur goed door
A8-A9

Stadhuis

Stadhuis

Terrorisme

Stadhuis

Meer speeltuinen en veilige
plekke voor kleine kinderen. En 1
hangplek voor jongeren
Veel gesloopt wordt door
verveling van de jeugd

Meer speeltuinen &
veilige plekken kinderen
Hangplek jongeren

Stadhuis

Heel veel groen! Tevens veel
groene stroom. Bomen, gras en
bloemen. Veel kindvriendelijke
plekken. Goede fietspaden.
Parken en speeltuintjes
Helemaal volgebouwd

Veel groen (bomen –
gras – bloemen)
Kindvriendelijke plekken
en speeltuin
Fietspaden

Stadhuis

Parken

Stadhuis

Stadhuis
Hangjongeren
overlast

Stadhuis

Stadhuis
Stadhuis
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Groene stroom

Stadhuis
Helemaal
volgebouwd

Een groene gemeente om
aantrekkelijk in te wonen
Betondorp geworden

Groene gemeente

Stadhuis

Aantrekkelijk om te
wonen

Stadhuis
Beton dorp

Een mooie, aantrekkelijke groene
stad met uniek karakter
Een grijze stenen massa

Mooi, aantrekkelijk &
groen
Uniek karakter

Stadhuis

Stadhuis

Natuur inclusief bouwen

Stadhuis

Groen oase van bomen

Dat ik deze gemeente binnen een
aantal jaar nog mag verlaten
Een vrije / blije stad waarin
iedereen vriendelijk met elkaar
samenleeft
Die droom niet waar kan maken
Veel groen zoals Zaanse
Schans, mooie omgeving buiten,
bomen, water, goed bereikbaar,
maar niet te veel wegen. Wonen
met veel groen.
Veel individueel, veel flats

Bomen & groen

Duurzame samenleving

Stadhuis
Stadhuis

Ontboomd &
ontgroend
Onaantrekkelijkste
stad

Stadhuis

Geen bomen

Stadhuis

Stadhuis

Stadhuis
Iedereen vriendelijk met
elkaar samenleven

Stadhuis

Groen wonen

Stadhuis

Mooie buiten omgeving
(water & groen)
Goed bereikbaar – niet te
veel wegen

Stadhuis
Stadhuis
Te individueel

Een vernieuwde, kleurrijke en
duurzame omgeving !

Stadhuis
Stadhuis

Versteend & geen
groen
Een gemeente die 2018/2019
toch voor heeft gekozen om
zorgvuldig met bomen en groen
om te gaan.
Geen bomen en geen groen; de
meest onaantrekkelijke stad van
N-H
Dat er geen bomen meer staan

Stadhuis

Groen & natuur

Niet groen
Groen oase van bomen.
Boomloos is versteend

Stadhuis
Stadhuis

Grijze stenen massa
Heel veel bomen en groen, veel
vogels en dieren, natuur inclusief
bouwen.
Dat er geen bomen meer staan

Stadhuis

Stadhuis

Vernieuwde & kleurrijke
omgeving
Duurzame omgeving

Stadhuis

Duurzame samenleving

Stadhuis

Stadhuis
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Wil dat het bestuur beter naar
bewoners luistert en openstaat
voor een beter sportklimaat
Onderdeel zijn van Amsterdam

Participatie

Stadhuis

Sportklimaat verbetert

Stadhuis
Onderdeel van
Amsterdam

De realisatie van het MUMOZA:
het museum voor moderne kunst
in Zaanstad, maar dan in 2021
voor de grote Monet expositie
200.000 inwoners heeft en kosten
van de groene en ruimste die is
onvervangbaar
Geen winkels alleen robots
Waar de bejaarden heen moeten

Kunst museum

Stadhuis
Te veel inwoners

Stadhuis

Geen groen en
ruimte meer

Stadhuis

Robotisering i.p.v.
winkels

Stadhuis
Ouderen faciliteiten

Meer fietsverlichting in Zaandam

Nederland is het beste land, en
Zaandam is beste mooiste stad
Een sinterklaasfeest zoals het
hoort: geen protesten maar
gelukkige kindergezichtjes
Mooie culturele stad, veel aanbod
voor die doelgroep. Museum in
Zaanstad, pretpark,
voetbalstadion. Aansluiting
Noord- Zuid lijn / metro. Festival,
toerismen blijven kome niet alleen
even naar de Zaanse schans
Te weinig samenhang en
samenwerking tussen
bevolkingsgroepen in Zaanstad
Dat er meer tolerantie is . Dat
Zaanstad multicultureel wordt.
Meer woningen voor starters.
Betere arbeidsplaatsen.

Mooi monument van een
belangrijk persoon die de Zaanse

Stadhuis
Stadhuis

Geen groen meer is
Een stad zonder armoede en
groene stad, betaalbare woningen
voor iedereen
Armoede, woningen, toenemende
prijzen

Stadhuis

Geen groen

Stadhuis

Geen armoede

Stadhuis

Groene stad

Stadhuis

Betaalbare woningen
voor iedereen

Stadhuis
Armoede

Stadhuis

Dure woningen

Stadhuis
Stadhuis
Stadhuis

Culturele stad

Stadhuis

Metro aansluiting
Amsterdam
Meerdaagse toeristen

Stadhuis
Stadhuis
Geen samenhang en
samenwerking
bevolking Zaanstad

Stadhuis

Meer tolerantie

Stadhuis

Multicultureel

Stadhuis

Woningen voor starters

Stadhuis

Betere arbeidsplaatsen

Stadhuis

Zaans monument

Stadhuis
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mentaliteit uitstraalt, Meer groen,
Festivals voor jongeren,
professionele voetbalclub van
dames en heren.

Meer groen

Stadhuis

Festivals voor jongeren

Stadhuis

Professionele voetbalclub

Stadhuis

Iedereen kan wonen, voor
iedereen verschillende prijs
categorie voor iedere leeftijd en
portemonnee
Dat de bruggen over de Zaan
minder vaak open staan
Volledig dichtgeslibd (qua
verkeersdrukte) toegenomen
toerisme/ nieuwbouw etc.

Iedereen hier kan wonen

Stadhuis

Recycling en afvalscheiding

Recycling en afval
scheiden
Schone stad

Stadhuis

Schone en stille
voertuigen
Mooi centrum

Stadhuis

Geen vuurwerk, de wet
aanpassen alleen door gemeente.
Alleen stillen en schone
voertuigen. Poepzakjes naast
vuilnisbak voor hondenpoep.
Schoon water in de stad. Geen
vuil op straat of eten bij de vijver .
Centrum is mooi en uitgebreid
met aardige mensen
Lucht vervuiling
Een live music venue
Ook ruimte voor parkeerplaats
houden, en niet betaald parkeren.
De in- en uitgang van Zaandam
zou flexibeler moeten zijn
De gedepte Gracht is mooi maar
water is niet afgeschermd. Als we
water maken dan moet er
bescherming iets zijn dat kleine
kinderen beschermd zijn
Dat het Zaanse is verdwenen in
groot Amsterdam en Hotel city is
Logistiek een ramp is

Stadhuis

Meer nieuwbouw

Stadhuis

Stadhuis

Stadhuis

Stadhuis
Luchtvervuiling

Stadhuis

Muziek in de stad

Stadhuis

Parkeerplekken creëren

Stadhuis

Niet betaald parkeren

Stadhuis

In en uitgang vervoer
Zaanstad flexibel maken

Stadhuis

Een gemeente die voldoende geld
uitrekt om de jeugdteams uitbreid
om door verwijzing zoveel
mogelijk te reduceren. Die ook
goed samenwerkt met
professionals uit de jeugdteams
zodat er geen onnodige en
onzinnige beslissingen worden
gemaakt
Laat de mens de mens zijn
Laadpalen doen het (auto), het is
gezellig, tip de bruin winkel in
Inverdan - trekpleister

Verkeersdrukte :
dichtgeslibd
Meer toerisme

Water veiligheid voor
kinderen

Stadhuis

Verdwenen in
Amsterdam & hotel
city
Slechte logistiek
(vervoer)

Stadhuis

Stadhuis
Stadhuis

Stadhuis
Elektrische laadpalen
auto

Stadhuis
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Meer parkeerplaatsen in de buurt
aan de zuidervaart
Lage sociale cohesie

Meer parkeerplaatsen

Stadhuis
Lage sociale cohesie

Een vernietigende leegte (rood)
Een grote stad voor me waar veel
toeristen komen

Veel groen sporten ( zwembad
sportveld) ook voor arme mensen

Een veilige stad waar iedereen
zijn auto kwijt kan
Is vervallen tot een getto

Stadhuis
Grote stad

Stadhuis

Toeristen

Stadhuis

Veel groen

Stadhuis

Veel sport (zwembad –
sportveld)
Voor iedereen

Stadhuis

Veilige stad

Stadhuis

Auto kwijt kunnen

Stadhuis

Stadhuis

Getto vervallen
Een stad waar iedereen in vrede
en geluk kan leven
Dat zelfstandig blijft
De aarde in snoep verandert
(Lieve 10 jaar)
Leegte
Zaanstad gebombardeerd is. niet
dat ik bang bent
Dat Zaanstad zelfstandig blijft en
qua inwoners aantal flink gegroeid
is
Nachtmerrie: dat alles Inel is
(Efteling)
Blijft veilig en steeds mooi. Dat
het typisch Nederlands blijf met
mooi combinatie in de
samenleving met verschillende
culturen. Wij allemaal werken
voor Nederland.

Stop met nieuwbouw met groene
geveltjes : te lelijk
Een Turkse stad wordt
Een station dat (eindelijk ) af is.
minder betaald parkeren om meer
parkeerplekken ( niet betaald).
Meer scooterparkeerplekken : er
zijn mensen die hun fietsen
parkeren in de scootervakken
terwijl er genoeg fiets vakken zijn

Stadhuis

Stadhuis

Vreedzame samenleving

Stadhuis

Zelfstandige gemeente

Stadhuis
Stadhuis
Stadhuis

Zelfstand Zaanstad

Stadhuis

Groei van inwoners

Stadhuis
Te veel toerisme

Stadhuis

Veilig & mooi

Stadhuis

Typisch Nederland

Stadhuis

Combinatie verschillende
culturen
Waar iedereen kan
werken
Geen nieuwbouw met
groene gevels

Stadhuis

Minder betaald parkeren

Stadhuis

Meer parkeerscooter
plekken

Stadhuis

Stadhuis
Stadhuis

De afvalberg weg
halen &huizen van
maken

Stadhuis
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Een afvalberg wordt weggehaald
om huizen van te maken.
Ik wil een filmstudio voor mijn geld
met mijn naam ik ben micheal
angelou ik ben 5
Ik wil een opera met mijn naam
Mijn standbeeld Kunstenaar Awik
Baloian
Lamborghini , blote meiden ,
drugs & drank
Ik wil dat drugs legaal wordt en
dealen ook
Meer aandacht voor mensen die
het moeilijk hebben. Een
gevarieerd winkelaanbod in het
centrum
Groen, niet dicht gebouwd ( zoals
Rotterdam).
Betaalbaarheid woningen +
beschikbaarheid

Nieuwbouw zodat we genoeg
woningen hebben in de Zaanstad.
Veel groene voorzieningen.
Schone omgeving : ik wil vrede op
aarde!! Heb elkaar lief en
respecteer elkaar!
Niet be positive stay always
Welvaart beter verdelen

Een stad met meer groen, bomen
en bossen
Voor veel bewoners de erfpacht
afloopt. Het is onduidelijk wat de
nieuwe regels zullen zijn.
Een stad met veel groen en
bloemen i.v.m. het uitsteven van
de bijen en vlinderpopulatie
omdat iedereen zijn tuin voltegeld.
Een veilige stad waarin ik s
‘avonds op de fiets naar huis durf
(nu niet). Dat mijn kinderen ook in
de gelengheid komen om een
huis te kopen omdat ik nu
onmogelijk is met de huidige
prijzen
De veiligheid nog verder afneemt
Meer verkeer onveilige situaties
zoals div. Rotondes de fietser
‘zogenaamd’ voorrang hebben.
Wordt nu bijna elke dat wel en
keer bijna aangereden

Stadhuis

Stadhuis
Stadhuis
Stadhuis
Stadhuis
Aandacht voor mensen
die het moeilijk hebben
Gevarieerde winkels

Stadhuis

Groen

Stadhuis

Niet dichtbebouwd

Stadhuis

Beschikbaarheid en
betaalbare woningen
Nieuwbouw: genoeg
woningen in Zaanstad
Groene voorzieningen

Stadhuis

Schone omgeving

Stadhuis

Goede omgang met
elkaar
Gelijke inkomsten

Stadhuis

Groen

Stadhuis

Stadhuis
Stadhuis

Gemeente trekt zich
niet het lot van arme
mensen aan.
Te vol is gebouwd,
geen ruimte voor
groen

Stadhuis

Stadhuis

Stadhuis

Groen

Stadhuis

Veilig
Betaalbare woningen
Onveilige situaties
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Wat staat er?

Kernwoord – droom

Een autovrij centrum en geen
vrachtwagens op provinciale weg

Autovrij centrum
geen vrachtwagens prov.
weg
Veel groen
goede OV-regeling
autovrij centrum
meer studeerplekken
Leuke evenementen
Goed OV

Veel groen
goede OV-regeling
genoeg studeerplekken
Leuke evenementen
autovrij centrum
Dat de bibliotheek met de bus 2x
per uur bereikbaar is.
Nog meer studieplekken zoals de
Bieb in Zaandam. Ook zie ik
graag veel culturele
evenementen, zoals de Flux.
Milieubewustzijn, veel groen
Liefde voor elkaar
Te veel plastic, te veel auto’s
Een mooie toekomst voor alle
bewoners en toekomstige
bewoners van Zaanstad.
leefbare en schone stad.
Allemaal gelukkige mensen

Meer studeerplekken
culturele evenementen
milieubewustzijn
veel groen
liefde voor elkaar

Kernwoordnachtmerrie
Te veel auto’s

Locatie

Afval op straat
te vol

Zaandam

Zaandam
Te veel auto’s
te veel plastic

Veilig en schoon Zaandam
Een fijne stad om te wonen, leven
en samen zijn
Mooie plannen, maar ik zou meer
concrete resultaten willen.
Laagdrempelige kleine
inloopgroepen
Een swingende wijk vol mooie
mensen en schitterende wijken,

Zaandam

Leefbare stad
Schone stad

Zaandam
(PB)

Gelukkige mensen

Zaandam
(PB)
Zaandam
(PB)
Zaandam
(PB)
Zaandam
(PB)
Zaandam
(PB)
Zaandam
(PB)
Zaandam
(PB)
Zaandam
(PB)
Zaandam
(PB)

Ik maak me zorgen dat Zaandam
niet meer bestaat
Ik hoop dat ik hier niet meer woon
Ik ben bang dat Zaanstad
verloedert
Ik ben bang dat Zaanstad
verloedert
Alle culturen vreedzaam
samenleven
Zwarte wolken boven mijn hoofd.
Allah is de alwetende.
Ik maak me zorgen dat Zaanstad
failliet gaat
Dat het mooi aansluit bij
Amsterdam qua bebouwing (niet
qua zelfstandigheid)
minder cacao-lucht
Veilig en schoon Zaandam

Zaandam

verloedering
verloedering
Alle culturen vreedzaam
samenleven

Bebouwing sluit aan bij
Amsterdam
geen cacaolucht
Veilig
schoon
Veilig

Zaandam
(PB)
Zaandam
(PB)

Wonen
samenleven
Nog minder geld
voor jeugd en
wijkopbouw
Schitterende wijken
schoon

Zaandam
(PB)

Zaandam
(PB)
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schoon en veilig
Ik ben bang dat Zaanstad geen
democratie meer kent
Een schone(re) wijk.
Mensen en m.n. jongeren die
naar elkaar omkijken.
Ouderen die elkaar ontmoeten
Meer kerstversiering, meer sfeer
in het centrum. Een stad met een
visie op buurthuizen. Dat de
Poelenburcht op een goede plek
in de wijk terecht komt, in een
beheersbaar pand. Dat
vrijwilligers meer gewaardeerd
worden en dat ook meer horen
van de gemeente. IJsbaan en
kerstmarkt op de Rozengracht.
Ondergronds parkeren Burcht, op
Burcht een plein voor ontmoeten.
Schoon en multicultureel
Poelenburg met veel minder
armoede. Hopelijk veel groen en
mooi onderhouden speeltuintjes
Zwerfafval toch nog een probleem
is.
Een buurt waar men zorgdraagt
voor elkaar en naar elkaar
omkijkt. De wijken PB en PV zijn
de meest diverse wijken en
daarom de wijken met meeste
kracht.
Dat Zaanstad te kil wordt. We
moeten alle uitdagingen samen
aangaan.
Een mooie dynamische wijk met
extra voorzieningen, mooie, grote
huizen voor grote gezinnen en
een rustige wijk zonder
problemen.
Dat mensen hun krachten
bundelen en samenwerken om
elkaar te helpen waar nodig.
Alles door vrijwilligers laten doen,
zodat deze overvraagd worden en
initiatieven niet van de grond
komen
In 2040 zien ik mezelf als heel
oud mens (119).
Dat mensen steeds egoïstischer
worden
Gratis openbaar vervoer
Zorgen om gezondheid
Voldoende woningen / woonvormen om als oudere in de eigen
wijk zelfstandig te blijven wonen.
Bv door woningcorporatie te huur
aangeboden woningen in een

veilig
Geen democratie
meer

Zaandam
(PB)
Zaandam
(PB)

Buurthuizen
waardering vrijwilligers
evenementen in centrum
ondergronds parkeren
openbare ruimte voor
ontmoeten

Te duren woningen
alles draait om het
centrum
een bestuur heeft dat
niet betrokken is.

Zaandam
(PB)

Schoon
multicultureel
minder armoede
groen
speeltuintjes

zwerfafval

Zaandam
(PB)

Omkijken naar elkaar
divers

Kille omgang

Zaandam
(PB)

Schoon
ontmoeten
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Grote woningen gezinnen
voorzieningen in de wijk
veilig

Omkijken naar elkaar

Zaandam
(PB)

Te veel bouwen op
vrijwilligers

Zaandam
(PB)

Omkijken naar elkaar

Zaandam

Gratis OV
gezondheid
Woningen voor ouderen
in eigen wijk
Gezamenlijk zorg inkopen

Zaandam
Betaalbaarheid
woningen
Opgeslokt door
Amsterdam

Zaandam

hofje/woongroep met een aantal
gemeenschappelijke
voorzieningen en mogelijkheid om
zorg in te kopen.
We opgeslokt zijn door
Amsterdam en er geen betaalbare
woningen meer zijn.

Wat staat er?

Kernwoord – zin

Een groene gemeente met weinig
werkloosheid, veelzijdige
woonvormen en een groot
cultureel aanbod.
Een verdiept spoor en een
soepele infrastructuur, waarbij
gemotoriseerd verkeer de
voorrang krijgt die het verdient.
En vaste bewoning van
recreatiewoningen ruimschoots is
toegestaan.

Groen

Meer groen.
Weg met de digitale wereld, de
mens weer nummer één. Gewoon
je bankzaken doen. In 2040 is
alles weer goed. Lopen de koetjes
weer buiten, en de vlinders
vliegen en de bijen weer van
bloem tot bloem.
Betaalbare woningen. In hofjes
autovrij gebouwd. Groen.

Werkgelegenheid

Kernwoordnachtmerrie
Een wijk is in groot
Amsterdam en z’n
eigenheid verloren is.

Locatie
Koog aan de
Zaan

Diverse woonvormen
Infrastructuur
Evenementen
Ontmoetingsplek,
cultuur
Groen
Ontmoeting, mens
Groen

Woongelegenheid

Koog aan de
Zaan
We krijgen wel en
harde dobber, maar
het komt goed. Overgedigitaliseerde
wereld.
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Betegelde tuinen
verbieden.

Koog aan de
Zaan

Minder geld uitgeven
aan dit soort onzin,
waarvan weinig tot
niets terecht zal
komen.

Koog aan de
Zaan

Onder water staat

Koog aan de
Zaan

Groen
Autovrije zones
Het echte Zaanse karakter
bewaren. Tradities in ere houden.
Betaalbare woningen. Meer
groen. Kindvriendelijke straten en
genoeg buiten speel
mogelijkheden.

Autonomie,
authenticiteit

Woongelegenheid
Groen
Kindvriendelijk

Een stad waar mensen contact
met elkaar hebben. Er zijn nog
winkels, niet alleen bol.com.
Minder vervuiling. Goede
buurthuizen. Veel aandacht voor
groen. En om het water weg te
houden.

Ontmoetingsplek
Winkels op staat
Groen
Milieuvriendelijk
Waterproof

Dat alle groen nu nog aanwezig
is, blijft en hopelijk wordt
uitgebreid.

Groen

Groen: bomen, parken,
plantsoenen. Opvang water.
Buurthuizen: plekken waar
mensen contact met elkaar
hebben, met elkaar kunnen
praten. Voldoende betaalbare
huizen (huur & koop). Autoloos
en/of vrij. Goede wegen en
trottoirs.

Groen

Alles digitaal en
elektronisch. Ik ben
bang dat er toch
weer niet naar de
mening van de
inwoners wordt
geluisterd. Geen
groene stroken meer,
ook geen vogels en
vlinders. Noch
winkelstraten,
waardoor je ook
geen “gezellig
boodschappen doen”
meer hebt.
Groot stedelijk
gebied. Weinig
groen. Tekort huizen
betaalbare sector
(huur & koop).
Wateroverlast.
Verloedering groen
of wegen/trottoirs.

Koog aan de
Zaan

Koog aan de
Zaan

Waterproof
Ontmoetingsplek
Woongelegenheid
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Autovrij
Infrastructuur

Wat staat er?

Kernwoord – zin

Een stad waar het fijn is om te
wonen en te werken en met
elkaar te leven in een
verschillende samenstelling van
culturen die elkaar versterken en
niet tegenwerken. Goede
voorzieningen blijven bestaan.
Het buurtcentrum middelpunt van
dit alles is.

Gezelligheid

Kernwoordnachtmerrie
Een verharding
plaatsvindt

Locatie

Weinig plaats voor
ouderen door gebrek
aan geschikte
woningen.
Een plek is geworden
waar velen zich

Assendelft

Assendelft

Woongelegenheid
Werkgelegenheid
Diversiteit, samen
Ontmoetingsplek
Voorzieningen

Dat jong en oud, rijk en arm
liefdevol samenleven!

Diversiteit,
samenhorigheid

Een regio met pittoreske
dorpskernen en waar voor

Pittoreske dorpskernen

Assendelft

iedereen – dus voor jong en oud,
arm en rijk – een plek is! Een
“thuisgevoel” voor iedereen, met
werkelijke betrokkenheid en
verbinding naar elkaar.

Diversiteit

“unheimisch” niet
gekend weten/voelen.

Samenhorigheid
Te weinig strooit in de
zijstraten.
Nog meer manipulatie
door “foute”
mensen/bedrijfjes
toestaat. In Nauerna,
Assendelft en
Westzaan zie ik veel
zaken die niet kloppen.

Dat de ambtenaren net zo
vriendelijk zijn als nu, maar dat ze
ook luisteren naar de bewoners
en dat ze hetgeen ze horen ook
toepassen in beleid en plannen.
Want bewoners wel aanhoren en
vervolgens met het gehoorde
niets doen, is destructief.

Luisteren & handelen
ambtenaren.

Assendelft

Een vuurwerkvrij Zaanstad

Vuurwerkvrij

Geen genoeg
parkkeerplekken.

Assendelft.

Wat staat er?

Kernwoord – zin

Locatie

Overal gezelligheid, geen
stoplichten, niemand in armoede
en iedereen (vrijwilligers-)werk.

Gezelligheid

Kernwoordnachtmerrie
Armoede

Weerklank in beleid.

Krommenie
(Pelikaan)

Gelijkheid
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Veiligheid
Woongroepen met alle religies.

Samenhorigheid

Vervoer, bank,
veiligheid

Krommenie
(Pelikaan)

Getto

Krommenie
(Pelikaan)

Té groots en
afstandelijk wordt

Krommenie
(Pelikaan)

Opgaat in 1 groot
Amsterdamse stad

Krommenie
(Pelikaan)

Minder
verzorgingshuizen

Krommenie
(Pelikaan)

Gelijkheid

Sportvelden en gelukkige
mensen!

Gezondheid
Samenhorigheid

Een veelzijdige stad met
verschillende faciliteiten.
Veiligheid en binding met
bewoners.

Voorzieningen
Veiligheid
Saamhorigheid

Minder bezuinigde maatregelen
op sociale locaties (sporthallen,
buurthuizen, zwembaden,
sportclubs etc.)
Meer ondersteuning op
afwijkende kinderen.

Ontmoetingsplekken

Meer verzorgingshuizen.

Zorg/hulp

Zorg/hulp

Veel meer groen en meer
kinderfaciliteiten.

Groen

Veel hoogbouw

Krommenie
(Pelikaan)

Meer woningbouw in
Krommenie

Krommenie
(Pelikaan)
Krommenie
(Pelikaan)

Dat mijn kleinzoon er gelukkig is.

Opgaan in Amsterdam

Denk ik de hemel, want dan ben
ik er niet meer.
Mooie huizen voor iedereen,
zeker ook voor jongelui! Geen
lange wachttijden.

Weinig aandacht
ouderen
Niet voor iedereen
mooie woningen,
zeker niet jongelui.
Lange wachttijden.

Krommenie
(Pelikaan)
Krommenie
(Pelikaan)
Krommenie
(Pelikaan)

Kindvriendelijk

Alle mensen in gezondheid,
zonder armoe en met liefde met
elkaar omgaan.

Samenhorigheid
Gelijke kansen

Woongelegenheid
jongeren

Gelijkheid

Een Krommenie wat voor mij
onherkenbaar is.
Geen callcenters meer bij de
gemeente.
Dat we een schone stad hebben

Aanspreekbaarheid

3D – Film.

Wonen jongeren

Dat er voor ons nageslacht
genoeg woonruimte is

Wonen

Niet goed
geïntegreerd.
Onder water staat
Criminaliteit
Zaanstad is één groot
meer
Geen Sinterklaasfeest
meer

Krommenie
(Pelikaan)
Krommenie
(Pelikaan)
Krommenie
(Pelikaan)

Krommenie
(Pelikaan)

Ontmoetingsplek
Een fantastisch geweldig
buurthuis staat in Krommenie

Buurthuis

Krommenie weer een
zelfstandige gemeente is.

Autonomie
Betrokkenheid,
verbonden, inspraak

Een stad en gemeentebestuur
waarin men elkaar serieus
neemt. Geen nepinspraakbijeenkomsten meer.
Eén persoon aan de lijn bij
vragen, onzekerheden, klachten
etc. Pas dán kan men in gesprek
komen, contact maken en
worden problemen minder groot.
Een gemeentebestuur dat met je
meedenkt, meedoet en naar je

Dat Zaanstad nog
meer invloed zal
hebben.

Krommenie
(Pelikaan)
Alleen wil pronken met
uiterlijk vertoon en
geen oog heeft voor
de burger.

Ontmoeting, contact
Groen

Krommenie
(Pelikaan)

Krommenie
(Pelikaan)
Dat we als
Zaankanters geen
recht hebben op
woningen.
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omkijkt.
Lekker groen. En dat de
buurthuizen nog mogen bestaan
in Krommenie. En meer senioren
woningen.

Ontmoetingsplek

Dat buurthuis de Pelikaan nog
blijft bestaan, vooral voor contact
met senioren.
De samenleving voort blijft
bestaan zoals voor ouderen.
Dat de Pelikaan nog bestaat.

Buurthuizen
Saamhorigheid

Ontmoetingsruimte, goed
openbaar vervoer, goede
middenstand, leuke bejaarden
woning.

Mobiliteit

Woongelegenheid
ouderen
Ontmoetingsplek

Dat we als
Zaankanters geen
recht hebben op
woningen.

Krommenie
(Pelikaan)

Te veel eettenten

Krommenie
(Pelikaan)

Ontmoetingsplek

Krommenie
(Pelikaan)
Krommenie
(Pelikaan)
Krommenie
(Pelikaan)

Ontmoetingsplek

Gelijkheid
Woongelegenheid
ouderen

Dat de Pelikaan nog bestaat en
andere buurthuizen ook vanzelf.
Meer seniorenwoning

Wat meer seniorenwoningen voor
zelfstandig wonen. Met wat
gezamenlijke voorzieningen.

Ontmoetingsplek

Krommenie
(Pelikaan)

Woongelegenheid
ouderen
Woongelegenheid
ouderen
Gedeelde voorzieningen

Weinig waar ik blij van word.
Maar betere wegen en stoepen
zou fijn zijn. En woningen die
levensloopbestendig zijn ook.

Infrastructuur

Een groot ouderen centrum met 2
à 3 kamer appartementen.
Een gezellig
appartementengebouw waar
ouderen niet in hun eentje
hoeven wonen.

Woongelegenheid
ouderen
Woongelegenheid
ouderen
Ontmoetingsplek

In mijn buurt een gezellig,
laagdrempelig buurtcentrum is
met veel activiteiten voor
kinderen.

Ontmoetingsplek

Veel groen, kleine huizen,
bloemrijke weilanden. Parken
met leuke speelplaatsen met
toestellen van hout (geen
plastic!). Marktkramen in de
parken met verse broodjes (bio!)
en een ijskarretje met schepijs.
De parkeerplaatsen zijn

Groen
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Krommenie
(Pelikaan)

Krommenie
(Pelikaan)

Duurzaam wonen

Geen idee, nog zo ver
weg…

Krommenie
(Pelikaan)
Krommenie
(Pelikaan)

Erg individueel
ingesteld en peperdure
stad wordt.

Krommenie
(Pelikaan)

Helemaal onder water
staat wegens de CO2
uitstoot van de vele
scooters en auto’s
vóór die tijd. Dan kun
je alleen met de boot.

Krommenie
(Pelikaan)

Kindvriendelijk

Ontmoetingsplek

veranderd, minder steen (aparte
stenen waar gras doorheen kan
komen). Sommige
parkeerplaatsen zijn weg en de
mensen die daar wonen daar hun
groenten kweken.
Een schone vaartdijkwater dat de
woonboten aangesloten op het
riool.

Minder parkeerplaatsen

Wat staat er?

Kernwoord – droom

Ik hoop meer plekken voor de
natuur te zien en meer groen in
de stad.

Ruimte voor natuur
groen in stad

Ik maak me zorgen om het
onderwijssysteem, vooral speciale
scholen.
Ik hoop dat mijn man en ik werk
hebben, dat mijn zoon een goede
opleiding krijgt, dat we een fijn
huis hebben en dat we een
gezond leven leiden met fijne
buren.
Ik hoop dat de mensen van
Assendelft vriendelijker worden
Bang dat de stad vol ligt met
hondenpoep
Ik hoop dat mijn kinderen een
goede opleiding krijgen
Bang dat er meer winkelcentra
komen
Ik wil wiskundelerares in
Nederland zijn van 2023 – 2040.Ik
wil meer taalcursussen voor
buitenlanders in Assendelft en
nog goedkoper openbaar vervoer.
Ik wil goed contact met de buren.
Mooie parken met veel bomen,
speeltuinen en sportvelden voor
kinderen, boerderijen.
Bang voor te veel huizen en
weinig groene plekken
Ik hoop dat er in Krommenie meer
activiteiten voor nieuwkomers zijn.
Bang dat mensen in toekomst niet
genoeg aandacht voor elkaar
hebben (geldt ook voor huisarts
en tandarts)
Ik hoop dat er in de toekomst
meer grote winkels in Krommenie
komen
Ik hoop dat in Krommenie ook

Hygiëne

Krommenie
(Pelikaan)

Milieu

Kernwoordnachtmerrie
Zorg om onderwijs

Werk
opleiding
fijn huis
gezondheid
omkijken naar elkaar
Vriendelijkere mensen

Opleiding kinderen

Locatie
Krommenie
(bieb)

Krommenie
(bieb)

hondenpoep

Meer winkelcentra

Meer taalcursussen
buitenlanders
Goedkoper OV
Naar elkaar omkijken

Krommenie
(bieb)

Krommenie
(bieb)

Krommenie
(bieb)

Parken met veel bomen
speeltuinen
sportvelden
boerderijen

Te veel huizen
te weinig groen

Krommenie
(bieb)

Meer activiteiten
nieuwkomers

Te weinig aandacht
voor elkaar

Krommenie
(bieb)

Grote winkels in kernen
scholen in kernen

Krommenie
(bieb)
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een kernschool komt.
Een samenleving waar iedereen
kansen en mogelijkheden krijgt,
waar kinderen geen achterstand
oplopen, omdat hun wieg ergens
anders staat, waar ze zelf niet
voor hebben gekozen. Als k over
Znstd 2040 droom, dan zie ik een
gemeente die zich hiervan bewust
is.
Een grote Turken en negerbende.
Zaanstad is dan een grote
verkankerde tyfuszooi onder de
rook van Amsterdam, waar geen
hond meer wil wonen
Een heks
Bang dat Znst in 2040..ontploft
Ik hoop op meer groen

Iedereen gelijke kansen

Ik hoop dat:
er veel groen is
de straten voor alle mensen
toegankelijk zijn.
dat het verkeer veilig is voor alle
mensen
er woningen voor iedereen zijn
meer genegenheid tussen
mensen is
er weer in elk dorp een loket is
voor burgerzaken en politie
Ik ben bang…dat alleen Zaandam
voorop staat en de andere dorpen
vergeten worden.
Dat alle mensen een
basisinkomen hebben. De
woningnood is opgelost, doordat
meer kleine woningen zijn
gebouwd of grote woningen
gedeeld worden.
auto is afgeschaft
kleine elektrobussen die de hele
dag af en aan rijden
4-zit ebikes zodat er minder
drukte op de weg is en kinderen
buiten spelen

Groen
straten toegankelijk
veilig verkeer
Woningen voor
iedereen
Meer naar elkaar
omkijken
Meer voorzieningen in
kernen

Wat staat er?

Kernwoord – zin

Senioren huisvesting

Woongelegenheid
senioren

Meer betaalbare woningen voor
starters. Dat Westzaan weer een
‘dorp’ wordt. Meer

Woongelegenheid
jongeren

Krommenie
(bieb)

Overgenomen door
buitenlanders.
Ingelijfd door
Amsterdam

Meer groen
Niet alleen aandacht
voor Zaandam

Krommenie
(bieb)

Krommenie
(bieb)
Krommenie
(bieb)
Krommenie
(bieb)
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Basisinkomen
kleinere woningen
grote woningen delen
geen auto’s meer
elektrobussen
4-zits e-bikes
kinderen buiten spelen

Krommenie
(bieb)

Kernwoordnachtmerrie
Opgaan in Groot
Amsterdam

Locatie

Westzaan ten onder
gaat aan de grote
steden.

Westzaan
(Kwaker)

Westzaan
(Kwaker)

zelfstandigheid. Minder
opgelegde regels

Autonomie
Identiteit
Onleefbaar wordt door
vliegtuiglawaai.
Alleen maar idioten
ambtenaren zijn.
Ee te kort heeft aan
betaalbare huisvesting
voor jongeren!

Betaalbare woningen voor
jongeren.

Woongelegenheid
jongeren

Westzaan
(Kwaker)

Betaalbare woningen in
Westzaan!!

Woongelegenheid
jongeren

Westzaan
(Kwaker)

Activiteiten en evenementen, ook
in de dorpskernen!

Ontmoetingsplekken

Westzaan
(Kwaker)

Activiteiten
Kleine complexen van senioren
woningen in Westzaan. Renovatie
van de Peperstaat. Ziet er nu heel
treurig uit. Starters woningen voor
jongeren uit Westzaan.

Woongelegenheid
senioren en jongeren.

Niet voldoende is
aangepast aan de
eisen van deze tijd.

Westzaan
(Kwaker)

Westzaan
(Kwaker)

Westzaan
(Kwaker)

Renovatie.

Een fiets, wandel, looppad langs
de Ringdijk van Wormer,
Bortelsluis naar de bocht, het
wandel fietspad naar de ….
Windmolen. Dan is er een veilig
fietspad voor de kinderen naar St.
Michaelcollege en een veilig
rondje om de kalverpolder.
Dat er buurthuizen uit elke plaats
blijven bestaan. Niet alle
evenementen in Zaandam, maar
ook in de omringende dorpen.

Veilige, rustige paden.

Dat alle nog
resterende
weidevogelgebieden
zijn opgeofferd aan
woningbouw en
industrie.
Nou, gezien de trage
besluitvorming zal het
nog wel 20 jaar duren
;)
P.S. Wanneer gaat
Zaanpad weer open?
Groet, Joy!

Ontmoetingsplek

In rode cijfers zit.

Openbaar vervoer door
Westzaan!

Openbaar vervoer

Wat staat er?

Kernwoord – zin

Woningnood opgelost is en dat
mensen weer wat voor elkaar
over hebben
Dat de werelden dus Zaanstad
ook
Een vredige gemeente waar we
goed met elkaar om zullen gaan
Dan ben ik er niet meer

Woningnood oplossen

Wormerveer

Mensen meer voor
elkaar over hebben

Wormerveer

Goede omgang met
elkaar

Wormerveer
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Westzaan
(Kwaker)

Evenementen
Westzaan
(Kwaker)

Kernwoordnachtmerrie

Locatie

Meer gemeentelijke lokketen in
Zaanstad Noord waar je
bijvoorbeeld een rijbewijs of
paspoort kunt ophalen. Dat
Zaanstad het noordelijke gedeelte
niet meer naar het stadhuis hoeft
te laten komen. Zeker voor
ouderen mensen die slecht te
been zijn, of wanneer je weinig
geld hebt is het niet te doen om
helemaal naar het centrum te
moeten. En waarom vinden
ambtenaren het te ver om naar
Krommenie / West Knollendam of
W’veer te komen? Maar het moet
wel andersom eh?
1 grote metropool is geworden en
dat de dorpen geen dorpen meer
(mogen) zijn
Openbaar vervoer van en naar
West-Knollendam Bijv een bel of
buurtbus
Dat Zaanstad zich niet heeft laten
beïnvloeden door Amsterdam.
Dat Zaanstad geen Zoetermeer
van Den Haag is geworden.
Probeer de eigen ID te behouden
Helemaal opgelost en
geannexeerd is door Amsterdam
Meer woningen voor jonge
mensen met genoeg groen
eromheen

1 grote metropool

Wormerveer

Geen Zaanse dorpen

Wormerveer

Openbaar vervoer
tussen kleine dropen

Wormerveer

Eigen identiteit
behouden
Geen invloed van
Amsterdam

Wormerveer
Wormerveer
Opgeslokt door
Amsterdam

Wormerveer

Meer woningen voor
jonge mensen
Groen om woningen

Wormerveer

Dat het besluit genomen is dat
voor elke boom wat gekapt wordt
en 2 voor terug komen
Samen met de provincie
goedkeuring hebben gegeven
voor een vorm van a8 – a9
Dat de gemeente de ‘ dorpen’ niet
als wijken ziet maar als dropen
met eigen dorpskernen en
identiteiten
Een grote metropool is geworden

1 boom om = 2 terug

Wormerveer

Een hele drukke stad
Nog niet zo energie neutraal is

Drukke stad

Wormerveer

Geen snelweg

Zaanse dorpen
behouden
Eigen dorpskernmerken
en ID

Wormerveer
Wormerveer
1 grote metropool

Een grote stad die blijft groeien,
een sterke gemeente, een

Groene natuurlijke
omgeving

Groeiende stad

Wormerveer
Wormerveer

Niet energie neutraal
Een mooie groene omgeving, een
natuurlijke omgeving
Alles verstedelijking is met
woningbouw en veel bomenkap

Wormerveer

Wormerveer
Wormerveer

Te verstedelijkt

Wormerveer

Veel bomenkap

Wormerveer
Wormerveer
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centrum die zich goed ontwikkeld
Veel te weinig geld heeft om alle
taken uit te voeren
Dat alle dorpskernen behouden
zijn met eigen faciliteiten. Dat niet
alles gecentraliseerd is in
Zaandam. Vergeet Zaandam
noord niet. Veel mensen zijn niet
in staat om naar het stadhuis te
komen. En voor de ambtenaren
van noord- zaandam / stadhuis is
het net zover als voor Zaandam /
stadhuis naar noord. Het kan niet
alleen maar van 1 kant komen.*
De ambtenaren noord helemaal
vergeten.
Dat ik de deur weer open kan
laten en de fiets er nog staat als
ik uit de winkel kom.
Dat het onbetrouwbaarder wordt
Dat alles helemaal is volgebouwd.
Dus ook de natuur gebieden

Goed ontwikkeld
centrum

Wormerveer

Dorpskernen behouden
met faciliteiten

Onbetrouwbaarder
wordt

Volgebouwd
Natuurgebieden weg

Dat de oude (industriële)
architectuur behouden blijft.
Voorkom afbraak. Dat kan bijv.
Ook d.m.v. gevelbescherming.
Zich laat beïnvloeden (teveel)
door krapte op de
woningbouwmarkt en maar blijft
bouwen en hierdoor het totaal
plaatje uit het oog verliest

Oude / industriële
architectuur behouden
Voorkom afbraak

Wat staat er?

Kernwoord – droom

In 2040 is al het openbaar vervoer
gratis, heb je gratis deelfietsen en
is het gebruik van deelauto's veel
normaler geworden.
Alle gebouwen zullen in
2040volledig zelfvoorzienend zijn
qua energievoorziening,
voedselvoorziening vindt plaats op
lokaal niveau. De helft van de
beroepsbevolking heeft een
basisinkomen en werkt niet. Van
alle opgeleverde woningen is 90%
sociale huur.
Schone lucht zonder teveel
fijnstof, nog steeds veel open en
groene ruimtes, hinder van
vliegtuigen voorbij, klimaatneutraal
èn goede sfeer

Gratis OV
Deelfietsen en –auto’s

website

Gebouwen
zelfvoorzienend
Lokale
voedselproductie
Basisinkomen
Meer sociale
huurwoningen

website

Schone lucht
Geen geluidshinder
schiphol
Groene ruimtes
Klimaatneutraal
Goede sfeer
Groene stad
(begroeiing, energie,
transport)

website

Een groene en gezellig stad.
Groen qua begroeiing, energie,
transport. Auto's domineren het

Volbouwen door
woning krapte
Totaal plaatje uit oog
verliest

Kernwoord-nachtmerrie

53

Locatie

website

straatbeeld niet meer, maar
vervoer is toch beschikbaar ook
voor minder validen. Gezellig
omdat iedereen meedoet en
niemand eenzaam is, mensen
samen dingen ondernemen en
zich gesteund zien door de
Gemeente.
Meer groen in Zaandam-centrum
en de Russische buurt. Bomen,
struiken, plantenbakken.
Groenstroken etc etc. Meer
afvalbakken in de Russische
buurt, daar woon ik. Rustenburg is
doorloop route naar Hoofdkantoor
AH en cetrum en omgekeerd,
maar nergens kan men zijn of
haar afval kwijt. Gevolg is vaak
dat het op straat beland.

Minder auto’s
meer OV
gezellige stad
(iedereen doet
mee)

Groen in Zaanstad
centrum
Schone stad

website

Ik zou graag woningen willen zien
in de Zaanstreek en omgeving die
toekomst gericht zijn maar voor nu
nog niet te klein. Ik denk aan
bungalows/semi bungalows met 3
redelijke slaapkamers. Waarom
3? Logeren kleinkinderen en een
hobby kamer voor bv pc, trein,
naaimachine, knutselen. Uiteraard
ééntje voor te slapen. En een fijne
buitenruimte want die
appartementen met die
ertegenaan gekwakte
balkonnetjes waar net 2 stoelen
op passen is veel te klein. Ook
ouderen zitten graag buiten, met
kinderen en kleinkinderen!!!! Ook
fijn als je auto bij je woning kan
staan, ivm boodschappen en
misschien straks minder goed ter
been... Maar ook betaalbaar om te
kopen want de bank kijkt wat je
inkomen straks is met AOW en
pensioen en dat is bij ons een stuk
lager dan nu! Er is een schrijnend
tekort aan betaalbare woningen
voor 60+, waardoor onze 5 kamer
woning niet beschikbaar komt!
Mvgr. Mevr. E. Groothedde
Veel groen in de woonwijken zelf.
Niet zoveel zwerfafval als nu.
Lagere gemeentebelasting, meer
woningen voor starters

Woningen voor
ouderen (min. 3
slaapkamers)_
Parkeren voor de deur

website

Ik droom van een Zaandam
waarin mijn dochter kan opgroeien
in een omgeving met veel groen
en bomen. Tenminste 1 boom per
inwoner is een goed uitgangspunt.
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Groen in wijken
Meer woningen voor
starters
lagere
gemeentebelastingen
Veel groen en bomen
(1 boom per inwoner)
Minder auto’s

zwerfvuil

website
website

website

Waar de straten terug zijn
gegeven aan de bewoners en de
natuur in plaats van
parkeerplaatsen voor stilstaande
blikken dozen.
Lagere heffingen om nog eten te
kunnen kopen zou fijn zijn.
Een metro van Zaanstad naar
Amsterdam
Ik droom van een autismevriendelijk Zaanstad. Met een
goeie, veilige school voor kinderen
die gebaat zijn bij kleine en
prikkelarme klassen. Met leuke
activiteiten voor jongeren met
autisme die vaak eenzaam zijn
door hun beperking. Met
ondersteuning en begrip, ook
vanuit de gemeente, voor de
ouders en opvoeders.
Dat mijn kinderen in een betaalde
goede woning kunnen krijgen.
Natuurlijk in een veilige omgeving.
Een openlucht zwembad op fiets
afstand, veiliger verkeerswegen
(Voor oa fietsers en kinderen) in
het centrum, een creatief
winkelaanbod aan de Westzijde,
ondergrondse afvalbakken. Dat
zou heel fijn zijn!
Op alle wegen langer dan 200
meter trajectcontrole om de
mentaliteit van de automobilist
terug te brengen, want het wordt
steeds meer een randstad zonder
maar ergens 1 controle. Meer
controle in het centrum i.v.m.
inrijden waar niet toegestaan en
eenrichtingswegen negeren.
Geen ultrafijnstof meer in heel
Zaanstad!
Energie onafhankelijk. Op ieder
dak zonnepanelen gekoppeld aan
1 enorm Zaans/landelijk netwerk.
Geen fossiele verbrandingen
meer. Niet in onroerend goed. Niet
op de weg. Alles electrisch.
Zoveel mogelijk groen. Schone
lucht. Gratis OV. Gratis
ziekenzorg. De laagst mogelijke
criminaliteit. Criminelen niet
straffen, maar heropvoeden en
coachen. Geen armoede.
Armoede is onnodig. Eerlijkere
verdeling arm/rijk. Meer
multicultureel. Meer cultuur. Meer
kunst. Overal. Musea gratis
toegankelijk. Betere en
innovatieve educatie, zoals in

Lagere
gemeentebelastingen
Metro naar
Amsterdam

website

Goede veilige scholen
voor kinderen die
extra aandacht nodig
hebben

website

Betaalbare woningen
Veilige omgeving

website

Openlucht zwembad
Veiliger verkeer
Creatief winkelaanbod
Ondergrondse
afvalbakken

website

website
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Meer controle op
automobilisten

website

Geen fijnstof

website

Energieonafhankelijk
Op elk dak een
zonnepaneel
Alle vervoer elektrisch
Groen
Schone lucht
Gratis ov
Gratis ziekenzorg
Lage criminaliteit
Geen armoede
Meer cultuur
Multiculturele stad
Sportgelegenheden
innovatie

website

Finland. Inspireer en investeer in
de jeugd, zij zijn de toekomst.
Doorwerken na je 67ste, omdat
het kan, goed en leuk is. Veel
sportgelegenheden en
mogelijkheden. Een gezonde
geest in een gezond lichaam. Een
stad van en voor de mensen. Voor
nu en de toekomst. Inovatief en
vooruitdenkend en strevend.
Pffff... ik kan nog wel even
doorgaan.
In 2040 zie ik een groener en
gezonder Zaanstad. In 2040 hoor
ik een stiller Zaanstad. De
gemeente nam het op voor zijn
burgers in 2019 tegen Schiphol!
In 2040 is de huidige woningnood
volledig weggewerkt en zijn er
geen daklozen meer, wordt
discriminatie in tegenstelling tot nu
wel keihard aangepakt, heeft
iedereen een basisinkomen en
een betaalbare collectieve
verzekering zonder eigen
risico/eigen bijdrage, is het
openbaar vervoer groen en kan
iedereen er gratis gebruik van
maken, liggen wegen ondergronds
of zijn ze van een overkapping
voorzien waarop gebouwd kan
worden, hebben we hebben we
een groot bos in Zaanstad Noord,
is de PVV net als CP86 wegens
discriminatie ontbonden, zijn
diverse kerken veranderd in
moskeeën waar in plaats van
kerkklokken luiden de
gebedsoproep te horen is en
hebben we een gemeenteraad
met raadsleden die wel doen wat
ze zeggen zodat gemaakte
afspraken
Ik wou graag meer groen. Meer
bomen, meer
bloemen/plantenbakken, meer
struiken. En een herinchting van
de smalle stoepen waar mogelijk.
Lees ik net het Stadsblad (nr 3)....;
“Zaans klimaatakkoord weer 10
jaar uitgesteld”. In de
gemeenteraad wordt gepraat over
2040...?!...klimaatneutraal..dus.
Een bladzijde verder wordt er
gevraagd wat onze dromen zijn..
Nou...wat denkt de gemeente/raad
zelf...?!
Een stad waar jong en oud door
elkaar woont. Iedereen woont

Groen stad
Gezonde stad
Stille stad

website

Geen woningnood

website

Basiskinkomen
Betaalbare collectieve
voorzieningen
Gratis OV
Wegen ondergronds
Groot bos in Zaanstad
Noord
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Meer groen en bomen
Bredere stoepen

website

klimaatneutraal

website

Jong en oud door
elkaar

website

maar 5 minuten lopen van een
openbaar vervoer opstapppunt.
Dorpscentra zijn voorzien van een
goed winkelaanbod. Kleine niet
vervuilende bedrijfjes zijn overal
welkom. Goede woning
leeftijdsgebonden doorstroom
mogelijkheden. Bv. 65+in een
grote eengezinswoning die niet
kan verhuizen . En
ontmoetingsplekken voor jong en
oud.
Ik droom van een groene
gemeente ( tenminste een boom
per inwoner, maar ook veel
struiken en bloemen voor het
behoud van insecten, vogels etc.).
Betaalbare , energie-neutrale
woningen met échte tuinen ipv de
tegel-woestijnen van
tegenwoordig. Elektrisch en
betaalbaar openbaar vervoer met
een veel groter bereik dan nu (
zowel qua netwerk als ook qua
frequentie). Dit in combinatie met
goede wandel- en fietspaden en
(elektrische) deelauto's, zodat er
veel minder individuele auto's
nodig zijn! Genieten van cultuur,
sport , cursussen en evenementen
voor iedereen mogelijk. Een
circulaire samenleving, waar
mensen beseffen, dat elk
materiaal waarde heeft, er veel
meer hergebruikt en gerecycled
kan worden en we daardoor
minder afval en ook veel minder
zwerfafval hebben.

OV dichtbij
Voorzieningen in
dorpen
Kleine, niet
vervuilende bedrijven
Woningen voor
ouderen
Ontmoetingsplekken
jong en oud

Groen gemeente (1
boom per inwoner)
Betaalbare
energieneutrale
woningen

website

Elektrisch en
betaalbaar OV
Wandel- en
fietspaden
Minder auto’s, meer
elektrische deelauto’s
Cultuur
Sport
Circulaire
samenleving
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Bijlage III: Analyse dromenkaarten
Woord
Groen
bomen-parken-bloemenoase- groente tuin in de
stadDuurzaam
Groene energie – circulaire
economie – duurzame
woningen – zonnepanelen
– milieubewust – elektrisch
vervoer – fietsen –
deelauto’s – minder auto’s
– autovrije zones
Saamhorigheid
Naar elkaar omkijken –
luisteren naar elkaar –
gezelligheid
Ontmoeten
Buurthuizen - Ontwikkeld
centrum – laagdrempelige
inloopgroepen – meer
evenementen –
multifunctionele openbare
ruimte

Stadhuis
20

Online
10

KZ
8

KRO
7

AD
0

WOR
3

WZ
0

ZD
3

Totaal
51

8

18

2

3

0

0

0

4

35

5

5

2

4

4

2

0

4

26

0

3

2

6

1

1

2

6

21

Solidair&Divers
diversiteit – iedereen kan
mee – multicultureel – arm
& rijk – geen armoede –
samenwerken – waardering
vrijwilligers - basisinkomen
Onderwijs
hoge scholen / universiteit –
kwaliteit school – eerlijke
verdeling scholen –
innovatief
Voorzieningen
Goede basisvoorzieningen
in kernen -loketten verdeeld
– meer evenementen
Sportvoorzieningen

14

7

0

1

3

2

0

6

33

2

1

0

4

0

0

0

0

7

0

1

0

1

1

1

2

2

8

3

2

0

2

0

0

0

0

7

Identiteit
Dorpsgevoel – behoud
ende architectuur –
schitterende wijken –
typisch Zaanse karakter
Veiligheid
Waterveiligheid – veilige
fiets/looproutes – weinig
criminaliteit – veilig verkeer
– brandveiligheid
Infrastructuur
Brede stoepen – geen
verstopte wegen –

4

0

1

1

4

1

3

14

5

3

2

2

1

1

1

2

17

4

2

2

1

0

2

1

0

12
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ondergronds – mindervalide
OV
Gratis – goed – buurtbus –
snelle metroverbinding
Amsterdam
Parkeren
Ondergronds parkeren
Wonen
Betaalbaar wonen voor
iedereen – starterwoningen
– woningen voor ouderen in
de wijk – voldoende
woningen
Ruimte-jeugd
speeltuinen en gelegenheid – hangplekken
- studeerplekken
Werk
Schoon
Schone lucht – afvalbakken
– schone bedrijvigheid

2

5

0

1

0

1

1

4

14

4

1

0

0

0

0

0

1

6

11

7

6

7

0

2

6

3

42

5

0

1

6

0

0

0

3

15

1
3

0
9

1
1

1
2

0
0

0
0

0
0

0
6

3
21

KZ = Koog aan de Zaan
KRO = Krommenie
AD = Assendelft
WOR = Wormerveer
WZ = Westzaan
ZD = Zaandam
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Bijlage IV: Dromen St. Michaëlcollege
Verhalen leerlingen
Het belangrijkste onderwerp dat in de toekomst gaat spelen
vind ik duurzaamheid. Mij lijkt het namelijk afschuwelijk om de
aarde te slopen puur voor een beetje meer welvaart. Daarom
hoop ik dat in 2040 alle auto’s elektrisch zijn, Dat er geen gas
meer gebruikt wordt voor het stoken van de kachel en het
koken. Dan moe er natuurlijk wel een goede manier komen om
energie op te wekken. Want als de energie wordt opgewekt
met kolencentrales helpt het niet zoveel.
Iets anders wat ik heel graag zou willen in de Zaanstad is een
universiteit. Een universiteit zou namelijk veel welvaart
brengen en zorgt ook voor veel jonge aanwas onder de
nieuwe bewoners. Met een universiteit zouden er ook veel
baanmogelijkheden komen. Er zouden nieuwe ontwikkelingen
plaatsvinden en we zouden minder afhankelijk zijn van
Amsterdam.
Ik hoop dat poelenburg meer geïntegreerd wordt in de rest van
Zaanstad. Dit zou bij hun voor veel welvaart zorgen. Ook ligt
er veel potentie in de huidige bevolking van poelenburg.
Ook vind ik het ook heel belangrijk dat we de groene gebieden
om de Zaanstad blijven behouden. Dit is wel deel van de
Zaanse cultuur en het zou echt heel jammer zijn als dit weg
zou gaan. De Zaanstad is namelijk heel aantrekkelijk om te
wonen omdat er hier heel veel groen is. Vooral de wijk
westerkoog is daar een mooi voorbeeld van. Ook zou ik graag
willen dat er meer bomen worden geplant.

kernwoorden
Elektrische auto’s
Gasloos
Duurzame
energiebronnen
Universiteit in Znst
Werkgelegenheid
Minder afhankelijk A’dam
Poelenburg integreren
Groene gebieden om Znst
Zaanse cultuur

Hoe zie ik Zaanstad in 2040? Ik denk dat Zaanstad steeds
meer volgebouwd zal worden. Het ligt namelijk gunstig bijna
tegen Amsterdam aan, waar de vraag groter is dan het
aanbod. Zelf zou ik dit goed vinden van Zaanstad echt een
stad maken. Een stad trekt bedrijven aan wat weer banen en
voorzieningen oplevert. Banen zijn goed zodat er minder
armoede is in de Zaanstreek. En voorzieningen zodat er
minder verkeer trekt naar omliggende steden. Verder denk ik
wel dat Zaanstad veel groen zal met o.a. de kalverpolder en
de velden rond de Zaanse schans wat ook toeristische waarde
heeft en deel is van de Zaanse cultuur. Eerdere plannen om
het vol te bouwen stuitte al op protest. Groen is goed, maar te
veel groen weer niet. Verder denk ik dat Zaanstad ook veel
toeristischer wordt. Dit gaat gepaard met een betere
infrastructuur naar de stad. En betere trein, tram en bus
verbindingen. Ook denk ik dat Zaanstad economisch sterker
wordt. Het gaat profiteren van Amsterdam en van de toeristen
stroom vanuit de wereld. Wat zaanstad op de kaart zet en
goed is voor alle aspecten.

Znst echte stad
Meer bedrijven
Meer voorzieningen
Minder armoede
Veel groen
Toerisme
Betere infrastructuur

Mijn wensen voor Zaanstad zijn dat ik hoop dat er in de
toekomst ten eerste geen producten in plastic verpakkingen in
winkels worden verkocht en ook geen plastic tasjes worden
gegeven aan klanten. Dat is beter voor het milieu. Daarnaast
zou het mooi zijn overal afval goed gescheiden kan worden in
de stad en dat er meer creatief groen (natuur)wordt verwerkt in
de stad, zodat het regenwater beter kan worden opgevangen
en omdat het de stad er mooier van wordt. Ook hoop ik dat er
meer nieuwbouw komt zodat de stad een mooie

Geen plastic producten
meer
Afvalscheiding
Meer groen
Meer moderne
nieuwbouw
Duurzame gebouwen
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modernistische stijl krijgt, waarbij alle nieuwe gebouwen
volkomen afhankelijk zijn van groene energie en duurzaam
zijn. Ten slotte denk ik niet dat hier in zaanstad echte erge
dingen kunnen gebeuren, alleen wanneer de dijken zouden
doorbreken maar daar ben ik niet echt bang voor.
Bovengrondse of ondergrondse trein zodat je niet hoeft te
wachten op het spoor (vooral bij het kruispunt Provinciale
Weg/Guisweg). Het is namelijk belangrijk dat er een goede
infrastructuur is, zodat iedereen snel van A naar B kan.
Luchtkwaliteit verbeteren. Zaanstad heeft geen schone lucht
dus dit zou beter moeten kunnen (bijvoorbeeld het verbieden
van vervuilende scooters (helemaal op het fietspad) en
dieselauto’s).
Meer bomen langs de weg (op de Twiskeweg bijvoorbeeld
stonden er eerst een soort kersenbloesem langs de weg maar
die zijn weggehaald wat erg jammer is voor de uitstraling van
de weg). Bomen zijn niet alleen goed voor het milieu, maar
ook voor het straatbeeld.
Nadenken over waterafvoer bij heftige regenbuien zodat er
geen wateroverlast is. Dit iets waar steeds beter over
nagedacht moet worden en als Zaanstad ook zeker.
Verbetering van de besluitvorming (Bruynzeelhallen zijn
gesloopt voor de IKEA terwijl de IKEA niet komt, maar er is nu
wel industrieel erfgoed gesloopt en dit is zonde). Zaanstad
was natuurlijk een gemeente waar veel arbeiders woonden en
veel industrie aan de gang was. Hierdoor hebben we mooie
panden en ik vind het belangrijk dat die gecombineerd kunnen
worden met de moderne gebouwen van de tijd.

Ondergrondse trein
Goede infrastructuur

Betere luchtkwaliteit
Verbieden scooters en
dieselauto’s
Meer bomen

Wwaterafvoer bij regen

Betere besluitvorming
Oude en nieuwe
gebouwen combineren

Betere zichtbaarheid
politie
Verkeersveiligheid

Betere handhaving en zichtbaarheid politie.
Verkeersveiligheid verhogen (heel vaak staan er auto’s of
vrachtwagens op het fietspad en de stoep wat onveilige
situaties oplevert). Het zou mooi zijn als er in de toekomst
veilig mogelijk kan worden gereden.

Reflecterende
wegmarkering
Klimaatneutrale woningen

Reflecterende wegmarkering (zie afbeelding 1) zodat er
minder verlichting nodig is. De koplampen van de auto’s laten
dan de weg zien. De benodigde verlichting op zonne-energie
uitbreiden.
Meer klimaatneutrale woningen.

Meer milieustraten
Ophalen van recyclebare
spullen

Meer milieustraten (glasbak, papierbak, plasticbak), zodat er
meer mensen gaan recyclen of misschien een ophaalregeling.
Het is namelijk niet handig voor ouderen of mensen die slecht
ter been zijn dat ze helemaal naar de plastic bak moeten
lopen.
Mijn visie voor Zaanstad in 2040: in 2040 is de wereld erg
verandert en het is erg belangrijk dat Zaanstad mee doet met
deze veranderingen en niet achterblijft. Alle opgaven zijn
centraal voor deze moderne stad, maar door de veranderingen
in de randstad zouden nieuwe woningen een van de
belangrijkste doelen zijn. Ook de veranderingen in de wereld
zijn voor belang in Zaanstad maar dat zie ik niet terug in het

Znstd mag niet achter
blijven
Meer nieuwe woningen
Meer duurzaamheid
Veiligheid
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trendrapport, er zit geen ambitie in de trends voor
duurzaamheid en het heeft geen compleet plan voor wat er
echt gebeurd in het land. Nederland hoopt om de CO2 uitstoot
te halveren in 2030 en ik denk niet dat mensen begrijpen hoe
belangrijk het is om dat doel echt te halen en hoeveel
Nederland moet veranderen daarvoor. Zaanstad probeert het
wel maar zeker niet goed genoeg. Ze zullen veel betere
plannen moeten bedenken om te zorgen dat Nederland veilig
blijft aangezien ze niet veel doen om die klimaatveranderingen
te stoppen.
Zaanstad zal ook veel meer moeten functioneren als een
smart-city, het is dichtbij Amsterdam en het aantal inwoners
gaat stijgen in Zaanstad. Om te zorgen dat de stad nog steeds
goed functioneert onder deze gigantische druk moet Zaanstad
gaan digitaliseren. Het belangrijkste aan de overgang naar
smart city is natuurlijk de privacy wetgeving. De site van de
gemeente is nu duidelijk en geeft goede info maar voor de
belangrijkere dingen geeft het geen chat functie (WhatsApp
heeft tijden) of online afspraken, dit zorgt ervoor dat de
gemeente geen goed contact heeft. In deze tijden werkt bijna
iedereen en de openingstijden van het gemeentehuis
reflecteren dit niet, dit zorgt ervoor dat de gemeente niet goed
bereikbaar is voor hun eigen gemeente.

Digitalisering gemeente

In Zaanstad in de toekomst wonen veel verschillende mensen.
Er is voor iedereen een plekje. Er zijn mooie woningen van
hoge kwaliteit met goede isolatie en energievoorziening. De
bedrijven in de Zaanstad worden gestimuleerd zich duurzaam
te ontwikkelen. Zaanstad in de toekomst staat bekend om dat
bedrijven zich er heel goed kunnen vestigen, veelal duurzaam
zijn en dat Zaanstad een goede plek is voor opstarten van een
eigen bedrijfje. Duurzaamheid en kansengelijkheid staan
voorop. Omdat het belangrijk is dat alle gemeenten van
Nederland actief bezig zijn met duurzaamheid, anders zijn de
klimaatdoelen niet haalbaar. En ik vind kansengelijkheid
belangrijk, zodat er geen mooie dingen verloren gaan omdat
ze niet de kans hebben gekregen, zoals een goed idee voor
een bedrijfje.
Maar naast duurzaamheid en kansengelijkheid vind ik het
belangrijk dat Zaanstad een fijne plek is om in te wonen. Dat
de Zaanstreek met zijn tijd meegaat en modern blijft, vooral op
het gebied van infrastructuur en onderwijs. Ik vind het
belangrijk dat er veel groen is, bomen in de straten. Want
groen haalt dat idee van een vieze grijze stad weg. Daarnaast
helpt groen bij de waterhuishouding. Bomen bieden ook
schaduw in de steeds warmere zomers.
Als laatste vind ik de veiligheid in Zaanstad belangrijk. Er zijn
de laatste tijd in Zaandam meerdere ongelukken gebeurd met
de bruggen, soms hoor je iets over een steekpartij, dan weer
een brand en laatst was er een lijk gevonden bij onze school.
In de toekomst is het veiliger, maar ik moet eerlijk toegeven
dat ik nog niet weet hoe.

Diversiteit
Mooie, duurzame
woningen
Duurzame bedrijven
Betere infrastructuur
Beter onderwijs
Meer groen
Verkeersveiligheid
criminaliteit

Ik denk dat op het gebied van duurzaamheid nog veel
verandert kan worden. Duurzaamheid omdat er nog te weinig
elektrische auto’s in Zaanstad rijden, voor de hoeveelheid
industrie die er staat. Dus er al zal of iets aan de industrie
moeten worden gedaan, of het moet aantrekkelijk worden om
in Zaanstad een elektrische auto te rijden. Er zouden ook
windmolens kunnen worden gebouwd bij Assendelft in het

Elektrische auto’s
Terugdringen uitstoot
industrie
Windmolens
Waterkracht
Autoloos centrum
Fysieke aansluiting A’dam
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weiland, of misschien iets van waterkracht, omdat de Zaan
letterlijk door de Zaandam loopt. Het beleid dat er op sommige
tijden geen auto’s door het centrum van Zaandam mogen
rijden vind ik een goed beleid en hoop dus dat ik in de
toekomst ook zo blijft.
Het zou goed zijn voor de economie van Zaandam dat of
Amsterdam naar Zaandam zou groeien of dat Zaandam naar
Amsterdam groeit. Ik hoop dan dus ook dat het groeien van de
steden in de toekomst gaat gebeuren. Want zo creëer je ook
een groter economisch centrum waardoor de Randstad groter
wordt en dus beter kan concurreren met de andere grote
metropolen.
Ook is een puntje van verbetering meer groen is Zaandam. Je
hebt genoeg groen in de omgeving van Assendelf, maar te
weinig vind ik in Zaandam. Grotendeels komt dit waarschijnlijk
omdat het centrum grotendeels daar zit, maar al zou je meer
bosjes en bomen plaatsen zou al helpen. Recreatieplaatsen
zijn er voldoende, dus daar hoeft van mij in de toekomst niet
meer van te komen.

Groter economisch
centrum
Meer groen

Iedereen heeft een bepaald beeld voor de stad waarin zij
leven van hoe ze het er in de toekomst uit willen laten zien. Ik
leef in de buurt van Zaandam en heb ook een visie van over
hoe ik wil dat Zaandam er in de toekomst uit gaat zien. Deze
visie wordt bepaald door verschillende trends zoals veiligheid,
milieu, economie, verstedelijking, enzovoort. Ik hoop dat
Zaandam in de komende jaren gaat veranderen zodat de
leefomgeving beter wordt voor iedereen die er in woont en ook
voor degenen die er in de buurt van wonen. Zo rijden er op dit
moment te veel auto’s nog op benzine. Er zouden meer
elektrische auto’s moeten rijden, omdat de CO2 uitstoot
gewoon veel te hoog is. Ook zouden er meer bomen geplaatst
moeten worden verspreid door heel Zaandam. Tegenwoordig
worden er alleen nog maar bomen weggehaald, maar dat is
eigenlijk heel slecht voor het milieu. Qua ruimte voor mensen
om te wonen wil ik dat er meer woonruimte komt, maar op een
geconcentreerde manier, dus bijvoorbeeld zoals het Intel hotel
is gemaakt. Dat zou een creatieve en efficiënte manier van
bouwen zijn, dus dat zou ook geen doorn in het oog zijn voor
als je er in de buurt zou wonen. Qua recreatie is Zaandam en
het omliggende gebied rijk aan voorzieningen, dus op dat
gebied hoeft er niet heel veel veranderd te worden.
Zaandam wordt altijd aan gewerkt. Zo wordt er bijvoorbeeld nu
weer een nieuw deel in Zaandam gebouwd, terwijl het andere
deel nog niet eens af is. Dat zou voor mij ideaal zijn. In mijn
droomvisie is Zaandam af en niet constant in de stijgers. Het is
prima als er aan stadsvernieuwing wordt gedaan, maar de
stad is gezelliger als het oude project eerst af wordt gemaakt
voordat ze aan iets nieuws beginnen.
Qua veiligheid zou het ideaal zijn als er verspreid door de stad
camera’s zouden hangen. Niet alleen op grote openbare
plekken, maar bijvoorbeeld ook in kleine steegjes waar ik mij
normaal niet altijd op mijn gemak zou voelen, vooral niet in het
donker. Dat is het volgende aspect wat mij een veiliger gevoel
zou geven: licht. Licht kan wonderen doen op een donkere
avond. Het geeft een gevoel van veiligheid omdat je weet dat
je op een plek bent waar je duidelijk zichtbaar bent voor als er
bijvoorbeeld iets ergs gebeurt.

Meer elektrische auto’s
Meer groen
Meer woonruimte in
dichtere bebouwing
Niet constant in de
stijgers
Camera’s in de stad
Meer straatverlichting

Ik denk dat de stad in 2040 een heel moderne uitstraling heeft.

Moderne stad

63

De stoep is hoog met lichte stenen van kleur. Er zijn
nauwelijks meer geparkeerde auto’s op straat, alles staat
onder de grond geparkeerd en bij elk parkeervak staat een
laadpaal. In de stad staan verspreid grote baterijen, die alle
elektriciteit die men maakt opvangt en bewaard (zie afb grote
bol in het midden). Als het goed is produceert men op een dag
meer dan dat je besteed aan elektriciteit tegen die tijd, dus
wordt al het overige opgeslagen. Veel mensen fietsen met
elektrische fietsen, die zichzelf weer opladen tijdens het
fietsen.
De treinen zoals we ze nu kennen bestaan niet meer en zijn
vervangen door hele snelle gestroomlijnde treinen. Ze rijden in
doorzichtige buizen zo’n 10m boven de grond. Ze zijn
geluidstil en rijden ook op elektriciteit. Er is veel groen en de
stad is strategisch opgebouwd (zie afb). de oude fabrieken
maken plaats voor moderne woonwijken en bedrijven om zich
te vestigen. Zaanstad gaat vol zitten met bedrijven die zich
van Amsterdam naar hier willen verplaatsen. Er komt veel
meer hoogbouw, door de kantoren maar ook veel hoge luxe
appartementen. Er komen meer welvarende mensen naar
Zaanstad en je krijgt een soort Amsterdam Zuid-as idee.

Ondergronds parkeren
Laadpalen
Batterijen die elektriciteit
opslaan
Treinen boven de grond
Veel groen
Moderne woonwijken
Weg met oude fabrieken
Meer hoogbouw
Jonge bedrijven uit A’dam
Meer rijke mensen

Zaanstad is voor mij in 2040 een stad die tot de grote spelers
behoort in Nederland zoals Amsterdam, Rotterdam en
Eindhoven. Het is een stad waar veel hoogbouw is, met name
in de stijl waar nu de gedempte gracht en het gemeentehuis is
gebouwd. Door deze stijl aan te houden onderscheidt je je als
stad van andere steden, waardoor er meer bedrijven en
mensen naar jou stad trekken. Het hoogbouw en andere
gebouwen moeten wel duurzaam zijn, dus als het nodig is om
“oude” niet duurzame buurten te moeten slopen, dan moet dat
maar. Het moet ook een stad zijn waar veel (openbare)
plekken moeten zijn om te kunnen sporten of te ontspannen,
het liefst in de buitenlucht. Om de lucht relatief schoon te
houden om te kunnen sporten, moet er een gebiedsverbod
komen op alle niet elektrische voertuigen die Zaanstad in
willen komen. Om toch er voor te zorgen dat de inwoners van
A naar B kunnen moet er flink geïnvesteerd worden in
openbaar vervoer van Zaanstad en subsidies voor inwoners
van Zaanstad die een elektrisch voertuig willen aanschaffen.
En er moet een ‘dure’ winkelstraat/gebied komen met een
verbinding naar de Zaanse schans, zodat de mensen eerst
naar de Zaanse schans kunnen en dan om er heel dagje van
te kunnen maken nog naar Zaandam kunnen om te kunnen
winkelen. Dit zorgt weer voor veel inkomsten voor de
gemeenten.

Groei van de stad
Meer hoogbouw
Duurzaam (sloop –
nieuwbouw)
Sportvoorzieningen
Elektrische auto’s
Dure winkelstraat
toerisme

Mijn visie voor 2040 is dat Zaanstad enorm is gegroeid door
de grote hoeveelheid nieuwe inwoners. Zaanstad heeft denk ik
een beter positie in Nederland doordat het hopelijk
vooruitstrevend is in duurzaamheid en gezondheid van de
bewoners. Er is waarschijnlijk veel hoogbouw, omdat hier
eigenlijk simpelweg niet aan te ontkomen is door de grote
hoeveelheden forensen die wonen in Zaanstad en werken in
Zaandam. Ik denk dat dit beter verspreid moet worden, meer
woningen in Amsterdam die goed betaalbaar zijn voor een
groter deel van de bevolking dan nu. En er moet een groter
financieel hart komen in Zaanstad zodat er een goede
verspreiding is tussen wonen en werken.

Koploper in
duurzaamheid
Gezonde bevolking
Meer hoogbouw
Financieel hart in Znstd
Verschillende bouwstijlen
Veel groen
Energieneutrale huizen
Schone lucht
Elektrische auto’s
Meer stations
Meer fietsenstallingen
Meer straatverlichting
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Er moet gezorgd worden dat het niet voelt alsof men
opgesloten zit in de stad; dus niet alleen maar hoogbouw,
maar juist een goede combinatie tussen verschillende
bouwstijlen, het liefst wel modern. Er moet hier tussendoor
veel groen staan. Er moet energieneutraal gebouwd worden in
combinatie met veel groen. Denk hierbij aan parken en groen
op huizen.
Daarnaast hoop ik dat de stad zich meer bezighoudt met de
gezondheid van haar bewoners. Dit kan bijvoorbeeld gedaan
worden door rekening te houden met een schonere lucht en
leefomgeving. Dit kan naar mijn mening geregeld worden door
bijvoorbeeld nieuwe milieuvriendelijke auto’s, waarbij er ook in
de productie geen schade wordt aangericht aan het milieu.
Daarnaast kan het openbaar vervoer beter geregeld worden,
door meer stations. Ook moeten er meer bewaakte
fietsenstallingen door de stad heen komen, waardoor het
gebruik van de fiets wordt gestimuleerd. Dit zorgt ook weer
voor een veiliger gevoel voor de mensen. Dit gevoel van
veiligheid kan mede gecreëerd worden door bewaking en
meer licht op onveilige plekken. Dit zou kunnen in de vorm van
slimlicht, een methode waarbij een licht feller gaat branden
wanneer er een tegemoetkomen aankomt, misschien zou dit
ook mogelijk zijn in combinatie met geluiden. Dit schrikt
mensen af die kwaad zouden willen doen en geeft andere
mensen een veiliger gevoel.
Het is ook belangrijk dat het sterke punt van Zaanstad,
namelijk de ligging optimaal benut moet worden. Dit zou
kunnen door betere fietspaden aan te leggen naar de groene
gebieden en door een ‘chillplek’ te maken voor jongeren,
bijvoorbeeld aan de Zaan. Denk hierbij aan een soort strand of
een aantal cafétjes met een relaxte uitstraling. Er moet ook
geïnvesteerd worden in sport en onderwijs. Dit omdat sport de
bewoners gezond maakt en omdat onderwijs heel belangrijk is
voor de toekomstige bewoners van Nederland. Denk hierbij
aan meer creativiteit.
Er moet een groter centrum komen met een grotere variatie
aan winkels, dit mogen ook best wat luxere winkels zijn. Zo
gaan mensen in plaats van een dagje weg shoppen in
Amsterdam, het misschien dichter bij huis houden en voor hun
kleding of andere uitgaven eerder naar Zaandam. Dit is
natuurlijk ook weer gunstig voor de economie.
Daarnaast is het belangrijk dat er wordt gefocust op
duurzaamheid. We moeten zorgen dat we een zo klein
mogelijke ‘voetafdruk’ achterlaten op de aarde. Er moet veel
aandacht komen voor afvalscheiding en een optimale
verwerking moet hiervan komen. Zo is er zo weinig mogelijk
afval wat weer terecht komt in de natuur. Er moet ook
strengere controle komen op milieuschandalen. Ook al is het
“maar 1 flesje”… al deze flessen samen veroorzaken toch een
grote plasticsoep waar we zo snel mogelijk vanaf moeten.
Er moeten subsidies komen voor mensen die bijvoorbeeld
zonnepanelen of andere energie neutrale ideeën hebben om
te bouwen. Dit omdat het milieu heel belangrijk is. Zo moeten
elektrische voertuigen ook gesubsidieerd worden. Hert
openbaar vervoer moet goedkoper, subsidies aan bijvoorbeeld
de NS.

Betere fietspaden
Chillplek voor jongeren
(strand aan de Zaan)
Sportvoorzieningen
Onderwijs
Luxere winkels
Meer toerisme
Afvalscheiding en
hergebruik afvalstromen
Strenger toezicht op
milieudelicten
Zonnepanelen
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Bijlage V: Verslag Herman Gorterschool
Groepje 1: Welkom in Zeshoek
Resultaten : wat zien we en zeggen ze?

Wonen : verschillende soorten



Alle woningen: 2 flats, één huur één koop
Flat en speelveld ertussen: natuur en spelen in
de buurt

Sport & bewegen & gezondheid





School, sport en speeltijd : speelveld, speeltoestellen, speelbos, zwembad
Niet roken en niet drinken bij school &speelveld
Fietspad
Speeltuin en sport bij school: zodat kinderen niet ver hoeven te reizen als ze ergens naartoe
moeten.

Duurzaamheid & groen





Wind en zonne-energie
Veel natuur: bomen, park, boerderij dieren, speelbos, groenpaden, eet-tuin
Bewust groen in het midden: zodat iedereen er bij kan.
Genoeg prullenbakken

Ontmoeting en centraal belangrijk



Voorzieningen bij elkaar
Moskee en kerk, maar wel apart van elkaar

Veiligheid in de wijk




Genoeg camera’s
Camera bij pin: geen ongelukken gebeuren
Politie en brandweer

Belangrijke dingen centraal : is eerlijk & iedereen even ver reizen




Speeltuin en sport bij school: zodat kinderen niet ver hoeve te reizen als ze ergens naartoe
moeten.
Bewust groen in het midden: zo dat iedereen er bij kan.
Na gedacht hoe je er ergens moet komen

Samenvatting: Een groene stad, waar iedereen toegang heeft tot natuur en voorzieningen en iedereen even ver
moet reizen. Veel plek voor spelen dicht bij huis. Veel aandacht voor veiligheid. Geen kantoren en snelle wegen
en ook weinig ontmoetingsplekken behalve kerk/moskee.
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Groepje 2 Welkom in Marshmallow-wijk
Resultaten : wat zien we en zeggen ze?

Duurzame energie




Energie aan de buitenkant: dat ze in de wijk ruimte hebben
Milieuzuinig, dus liever energie parkeren
Elektrische parkeerplaatsen & geen andere parkeerplaatsen

Groen & parken





Parkjes aan de rand en speelvelden
Rondom de kerk en moskee bomen
Veel groen
Groenpaden

Centraal centrum & ontmoeten




Winkels in het midden met wifi-bank: centrum midden van de stad als echt centrum.
Buurthuis: belangrijk dat mensen elkaar leren kennen en bij elkaar komen. In het midden zo
dat verschillende mensen bij elkaar komen.
Wegen om naar toe te komen: wel rustige wegen

Gezondheid
 Veel rook- en alcohol vrije zone: belangrijk want is niet goed voor je
 Veel groen en sporten
 Ziekenhuis aanwezig
School & bewegen samen



Bij school speelvelden en voetbal
Speel toestellen / speeltuin

Voor iedereen eerlijk



Rekening houden met geloof: kerk en moskee
Kantoren: kunnen mensen ook werken in de wijk

Samenvatting: Centrum waar iedereen heen kan en elkaar kan ontmoeten. Veel groene ruimte om te spelen en
veel rook- en alcoholvrije zones. Een duurzame wijk met energieopwekking en laadpalen aan de rand van de
wijk. Hier weinig aandacht voor veiligheid.
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Groepje 3 Welkom in Zuiddam
Resultaten : wat zien we en zeggen ze?
Wonen: goed bereik wonen – school – spelen




Huur- en koophuizen, omdat niet iedereen koophuizen
kan kopen
Veel mensen die er kunnen wonen: Zuiddam kan
drukke en populaire wijk worden.
Sporten bij de flats & de school: dicht bij huis

Duurzaam & elektriciteit




Elektrische parkeerplaatsen – en zonne-energie zijn belangrijk
Belangrijk dat er schone energie is in een grote wijk en geen vervuilende auto’s. Daarom
beter om elektrische auto’s te hebben. .
Natuur: rivier – bos – speelbos – gras –bomen

Veiligheid belangrijk





Bewaking camera’s bij de zonnepanelen.
Politie bij de winkel tegen inbrekers die de winkels in willen; politie is er meteen.
Politiebureau met een camera er op
Rustige weg

Gezond en netjes



Tussen huizen prullenbaken en rook vrije zones: niet gezond, dus belangrijk dat er niet
gerookt wordt
Ziekenhuis naast voetbalveld. Als iemand gewond raakt, kan hij snel naar ziekenhuis

Voor iedereen : ontmoeten




Buurthuis
Kerk en moskee
Flat en kantoor: meer een werkstukje waar iedereen kan werken

Samenvatting: Een drukke, veilige en duurzame wijk, waar het goed leven is voor kinderen. Het is veilig op straat,
er wordt niet gerookt, zijn geen vieze uitlaatgassen en ruimte om te spelen en sporten dicht bij huis en school.
Minder belangrijk zijn voorzieningen voor vermaak.
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Groepje 4. Welkom in Groenheid is Schoonheid
Resultaten : wat zien we en zeggen ze?

Groenheid is schoonheid : belang van groen





Belangrijk dat er veel groen in de wijk is. dat mensen
de natuur in kunnen en niet in vervuiling hoeven te
wonen
Flats vijvers en parkje: belangrijk is dat mensen opgaan in de natuur en leren er voor te
zorgen
Speeltuinen in de natuur

Gezonde omgeving - school





Bij scholen camera’s en rookvrij : dat kinderen niet in de rook zitten
En ook prullenbakken: het moet schoon blijven
Fruitbomen: spelen en rustig eten zonder dat alcohol gedronken en gerookt wordt..
Geen alcohol en geen rook : dat de dieren niet vies worden of ademen

Een veilige prettige wijk, zonder last jongeren





Hangplekken voor jongeren, zodat niet de school beplakt worden / vies gemaakt wordt door
jongeren
Camera’s als mensen gaan pesten
Wifi-bank in bos. Rustige plek om te hangen.
Zebrapaden en stoplichten, zodat er geen ongelukken komen.

Schone energie



Treinstation (enige) omdat het wel belangrijk is voor vervoer. Belangrijk dat er ander vervoer is
dan auto
Aan randen zonne- en windenergie opwekken.

Voor iedereen




Huurhuis: huurhuizen zijn goedkoper dan normaal. Als je dat koopt: ook voorzien van wind- en
zonnen energie
School in het midden : belangrijk dat school is voor iedereen en dat er ook natuur en huizen
zijn voor iedereen.
Buurthuis

Samenvatting: Groen is heel belangrijk. Mensen moeten ook weer leren van de natuur. Daarnaast
wordt er duurzame energie opgewekt en zijn er vooral veel goedkope huurhuizen, maar wel voorzien
van duurzame energie. Het is een veilige wijk met veel camera’s. Kansengelijkheid is belangrijk:
iedereen moet naar school kunnen en kunnen wonen. Vrijetijdsbesteding en werk zijn in deze wijk
minder belangrijk.
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Groepje 5 Welkom in … pret wijk
Resultaten : wat zien we en zeggen ze?

Centraal : voor iedereen eerlijk



School in het midden en ernaast het
hangjongeren gedeelte
Flats en huurhuizen in de hoekjes: dat de
winkels in het midden zitten en dus voor
iedereen op gelijke afstand. Dat is
eerlijker.

Ontmoeting




2 buurthuizen, omdat ouderen daarheen gaan en dat iedereen er makkelijk heen kan gaan
Zitbankje dat je buiten kan lunchen na school
Ouderhuizen en fietsenstalling

Pret & spelen in de wijk





Parkjes en speelparkjes met schommel en glijbaan. Politiegebouw.
Pretwijk omdat er veel speeldingen zijn
Dingen voor je vrijetijd: Bioscoop
Hangplek aan school, zo dat de kinderen daar zitten

Veiligheid belangrijk




Belangrijkste van de wijk: veiligheid, politiebureau en het ziekenhuis.
Liever normale wegen en fietspaden (belangrijk dat er fietspaden komen)
Winkeltjes met camera en bij de moskee een brandpaal

Samenvatting: Het is belangrijk dat alle voorzieningen centraal in de wijk liggen en voor iedereen bereikbaar zijn.
Veel plek voor ontmoeten. Voor kinderen veel ruimte om te spelen en veel speelvoorzieningen. Ook hangplekken
bij school. Veiligheid is heel belangrijk. Belangrijk dat alles centraal is voor iedereen, waar men elkaar kan
ontmoeten (buurthuis – ouderen huizen). Verder ook redelijk wat aandacht voor groen en schone energie.
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Conclusies
Er is in alle wijken veel aan aandacht voor de speelruimte van het kind met speelvoorzieningen en
veel groen in de buurt. Belangrijk punt dat vaak terugkeert is dat het spelen/sporten dicht bij school
en/of huis kan plaatsvinden. Ook is in vier van de vijf wijken veel nadruk gelegd op een veilige
omgeving voor kinderen. Dat varieert van politie en camera’s tot fietspaden en afwezigheid van drukke
wegen. Opvallend is dat veel groepen rook- en alcoholvrije zones hebben toegevoegd.
Qua wonen verschillen de wijk wel. Doorgaans is er ruimte voor verschillende soorten woningen. Een
groep pleit vooral voor goedkope, maar wel duurzame huurwoningen. Veel aandacht is er voor
eerlijkheid en kansengelijkheid; voorzieningen moeten voor iedereen goed bereikbaar zijn en op
school is voor iedereen een plek. Kerk en moskee staan gebroederlijk naast elkaar.
Hoewel er nog wel veel aandacht is voor parkeren en minder voor openbaar vervoer, is elektrisch
rijden wel de norm. Overal zijn oplaadpalen. Energie wordt opgewekt via zonnepanelen en
windmolens. Die staan vaak aan de rand van de wijk.
Minder aandacht is er voor economische aspecten als werk in de wijk en toerisme. Ook overdekte
voorzieningen als theater, sportcomplex, bioscoop zijn niet populair. De kinderen spelen en hangen
vooral buiten. Daar zijn ook vaak wifi-banken, want online zijn is wel belangrijk.
Quotes
Marshmallowwijk:
'We hebben rekening gehouden met geloof, dus we hebben een kerk aan de ene en een moskee aan
de andere kant geplaatst.'
'We hebben een buurtcentrum met "Welkom in Marshmellowwijk", want het is toch belangrijk dat
mensen elkaar leren kennen en bij elkaar komen.'
Groenheid is Schoonheid:
'Wij vinden het belangrijk dat er veel groen is in de wijk, zodat mensen kunnen omgaan met de
natuur.'
'Wij vinden het belangrijk dat niet alleen kinderen, maar ook dieren gewoon kunnen ademen. Daarom
een rookverbod bij scholen en bij het groen.'
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Zuiddam:
'We zijn begonnen met de huizen in de stad: huurhuizen, normale huizen met voor en achtertuin. Veel
mensen kunnen hier wonen, zodat het een drukke wijk kan worden en het een populaire Zuiddam
wordt.'
'We hebben zonnepanelen naast de parkeerplaatsen met elektrische palen, zodat die vol kunnen
worden geladen met zonne-energie.'
6-Hoek:
'We hebben in het midden van de stad mooi natuur, zodat het centraal staat en iedereen er bij kan.'
'Bij elk huis, flats en andere huizen, groen waar je buiten kunt spelen. Dan hebben zij groen, en die
anderen dat ook.'
Pretwijk:
'We hebben de woningen aan de buitenkant en het centrum aan de binnenkant, zodat de afstand voor
iedereen vergelijkbaar is en iedereen ongeveer hetzelfde moet gaan.'
'We hebben een bioscoop en hebben twee buurthuizen, zodat je dichter bij je opa bent.'

Statistieken spel : jouw Zaanse Wijk.

Groep
1 Zeshoek

Groep
2
marsh
mallow
- wijk

Groep
3 zuiddam

Groep 4
schoon
heid is
groenheid

Groep
5 Pretwijk

1. wonen & huizen (29)


flats

2

2

3

2

2



koopwoning

2

2

3

1

2



huurwoning

1

2

2

2

1

2. voorzieningen


School

1

1

1

1

1



Kerk

1

1

1

0

1



winkel(s)

1

2

1

0

2



politie

1

0

1

1

1



ziekenhuis

1

1

1

1

1



moskee,

1

1

1

0

1



brandweer

1

1

0



pinautomaten

1

1

1

0

1



Toeristische plek

1

0

1

0

1



kantoor

0

2

1

0

1

Muziek podium /
cultuur podium /
Poppodium
 Snackbar – ijs
kraam
3. Wegen & verkeer

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

N

N

N

N

N

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja





snelle wegen



rustige wegen



groene wegen

Ja

Ja

N

Ja



fiets en
voetpaden
parkeerplekken

1

N

N

N

0

0

2

N



Ja

Ja
N
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parkeer terrein

1

0

1

N

Ja



Trein station

-

0

0

1

0



Elektrische P

0

3

2

0

1



stoplichten

0

0

0

3

2



zebrapaden

1

1

0

4

1

4. Groen & water


Park

1

1

1

0

1



Bomen

3

6

2

5

2



Sloot / vijver

1

0

2

2

1



Bloemen

0

0

0

3

0



eetbare tuinen

1

0

0

1

1



kinderboerderij

1

0

0

1

0



picknicktafel

0

0

0

1

1



Gras

0

2

7

6

2

5. Openbare ruimte
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prullenbakken

5

3

4

3

1



3

3

2

3

1

2

1

2

3

0



Rookvrije
gebieden
Alcohol vrije
gebieden
Windenergie

1

1

0

1

1



zonnepanelen

1

1

2

1

1



camera’s

4

0

2

2

1



lantarenpalen

2

1

2

2

0



blusapparaten

1

0

1

2

1



6. Spel & sport


Sportcomplex

0

0

0

0

1



Speelbos

1

1

1

0

1



Sportveld

1

1

1

1

1



Zwembad

1

0

0

0

0



Speel tuin

1

1

0

1

1



Speel toestel

0

1

0

0

1

7. Ontmoeten


Ontmoetingsplein

0

0

0

0

0



Hangplek

0

0

0

1

1



Wifi bank

1

2

1

2

1



Buurthuis
/
ontmoetingsplek

1

1

1

1

2



Bankje

1

2

2

2

1



Bioscoop

1

0

0

0

1
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Bijlage VI: Analyse eerdere participatietrajecten
Dromen MAAK _2015, cultuurvisie, 150-dagen, Groen- en Waterplan, klankbordgroepen
Verkadebuurt, Mauritsbuurt & Zaans Hout, MAAK Centrum-Oost, Zaanse Geluiden )
Ondernemerschap
Ruimte voor initiatieven lokale ondernemers – flexplekken
voor zzp-ers - lokale merken, vrij ondernemerschap –
circulair – talent benutten

9

Onderwijs
Beter onderwijs over hele linie – techniekcampus –
studenten – diversiteit als uitgangspunt in onderwijs
Diversiteit
Gemengde wijken – multicultureel – oud& jong – arm&jong –
rijk& arm – diversiteit in wonen

6

Cultuur
Meer cultuur (ook in de wijken) – broedplaatsen - festivals

4

Wonen
meer woningen – woningen voor ouderen in de wijk –wonen
& werken – starterswoningen – hoogbouw – woningen voor
iedereen

16

Toerisme
Cruiseschepen - Monet

3

Duurzaamheid
Verduurzamen van sociale woningvoorraad – windmolens –
zonnecollectoren in openbare ruimte – elektrische auto’s –
gebruik reststromen in circulaire economie – maatregelen
klimaatadaptatie – deelauto’s - duurzaamheid is feestje –
gasloos - restwarmte
Identiteit
Behoud Zaanse identiteit in architectuur – behoud industrieel
erfgoed – behoud Zaans cultureel erfgoed – behoud typisch
Zaanse waarden als ‘gastvrijheid’ – gebruiken Zaanse
identiteit – trots uitstralen – doe-mentaliteit

14

Groen
Meer groen in de stad (bomen, parken) - behoud groen
buitengebied – langgerekt stadspark – groene gevels –
veenweide als stadspark

8

Openbare ruimte
Multifunctionele inrichting openbare ruimte – plekken om
bewegen -verblijfskwaliteit langs de Zaan – recreatie in
buitengebied -

5

Voorzieningen
Meer voorzieningen met name op wijkniveau

3

Solidair
kansen voor kinderen (toegang tot cultuur & sport) –
iedereen kan meedoen
Schoon
Water- en luchtkwaliteit, schone openbare ruimte
OV

2

6

11

4
7
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Minder auto’s – (kleinschalig) elektrisch vervoer – goede
bereikbaarheid voorzieningen – snelle verbinding met
Amsterdam - frequent
Saamhorigheid
Gezellig – eenzaamheidvrije stad
Ontmoeten
Via cultuur – in openbare ruimte – op wijkniveau

3
4

Toelichting op analyse:
Van de 150-dagen tour van het college, het Groen- en Waterplan en de niet-MAAK-gebieden hebben
projectleiders zelf een top 10 van meest voorkomende dromen en nachtmerries aangeleverd. Van de
overige trajecten hebben we verslagen gelezen en zelf de meest voorkomende punten geturfd. In de
tabel zijn de dromen in categorieën ingedeeld met daaronder de sub-onderwerpen die werden
genoemd.
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Bijlage VII: Analyse nachtmerries
kernwoorden

kaarten

jongeren

totaal

13

oude
trajecten
2

Amsterdam
Samen groeien met Amsterdam –
rijke Amsterdammers in Zaandam

0

15

verlies identiteit
Geen dorpen meer – verlies
herkenbaarheid

9

0

0

9

te weinig woningen
Te weinig woningen –
onbetaalbare woningen – geen
starterswoningen

16

0

0

16

kloof arm & rijk
tweedeling in stad - armoede
volgebouwd
steenmassa – betonstad –
hoogbouw

3

2

0

5

14

4

0

19

ontgroend
Groen uit de stad –
buitengebieden volgebouwd –
bouwen in volkstuinen

13

2

0

15

onveiligheid
waterveiligheid – criminaliteit hangjongeren

8

0

1

9

verhard
geen zorg – weinig aandacht voor
elkaar – alles digitaal – weinig
betrokkenheid – overbelaste
vrijwilligers – weinig aandacht
jongeren – eenzaamheid

17

1

0

17

verpaupering
niet onderhouden gebouwen –
vervuild

4

2

0

6

druk
Te veel toeristen – te druk op
straat

6

0

2

8

CO2-uitstoot
Niet energieneutraal – CO2uitstoot veenweidegebied – te
veel auto’s

3

1

1

5

armlastige overheid

6

0

0

6
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