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Vraag hulp als u weinig geld hebt
‘We willen dat kinderen een goede toekomst
krijgen. Ook kinderen die nu in armoede
opgroeien. We willen dat zij het beter krijgen
dan hun ouders.’ Dit zegt wethouder Songül
Mutluer. Ze houdt zich bezig met armoede,
jeugd, ouderen en wonen in Zaanstad. Ook in
Poelenburg Peldersveld.
‘Ouders met weinig geld hebben vaak stress.
Kinderen hebben daar last van’, zegt Mutluer.
‘Ik ben harstikke ongeduldig’, zegt Mutluer over
zichzelf. Ze wil graag iets betekenen voor anderen.
Zo kan ze niet wachten op de komst van de
stadspas. Hiermee kunnen inwoners met een
laag inkomen makkelijker en gratis meedoen
aan sport en cultuur.
’Ik ben opgegroeid in Poelenburg en Peldersveld. Ik
heb er tot mijn negentiende gewoond. Dus ik weet
hoe het is om in een kleine woning met een groot
gezin te leven. Ik snap dus ook dat een gezin problemen kan hebben. Mensen zijn verlegen, trots
en schamen zich om hulp te vragen. Of om gebruik
te maken van een voedselbank, financiële hulp en
andere mogelijkheden. ‘We komen er zelf wel uit’.
Dit zeggen mensen vaak’, weet de wethouder.

Niet te lang wachten
Wethouder Songül Mutluer wil samen met andere
organisaties helpen. Dit noemen we het Pact
Poelenburg Peldersveld. ‘Mensen wachten te lang
om financiële hulp te vragen. Soms wachten ze
wel 5 jaar. We willen dat mensen sneller hulp
vragen.’

Veel arme gezinnen
In Poelenburg en Peldersveld groeit één derde van
de kinderen op in armoede. Gemiddeld hebben
gezinnen een laag inkomen. Veel bewoners leven
van een uitkering. We zien pijnlijke gevallen. Zoals
kinderen die zonder ontbijt naar school moeten.

Problemen moeten stoppen
Opgroeien met armoede is niet goed voor een
kind. Het zorgt voor stress bij ouders.
Bijvoorbeeld door grote schulden. Mensen zijn
bang voor weer een rekening. Door de spanning
kunnen ze niet solliciteren. De rekeningen blijven
liggen. ‘Mensen krijgen steeds meer problemen.
Dit moet stoppen’. Zegt Songül Mutluer. ‘Want
anders krijgen de jongeren later zelf ook problemen.’

Hulp voor jongeren
Voor deze jongeren is er hulp. De gemeente
betaalt hun schulden. In ruil hiervoor moeten
ze iets doen in Poelenburg of Peldersveld.
We helpen hen om weer een opleiding te doen.
Of om te werken. ‘Hoe uitzichtloos de situatie
ook lijkt. Vraag om hulp. Want we willen niet
dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen.’

Tijdelijke gratis coronatestbus in Poelenburg
In Poelenburg kunnen bewoners zich nu
zonder afspraak gratis laten testen op corona.
Dat kan in een tijdelijke coronatestbus van
GGD Zaanstreek-Waterland aan het Weerpad,
achter het buurthuis De Poelenburcht. Neem
een identiteitskaart mee als u die heeft. Als
u geen identiteitskaart hebt, kunt u ook
komen. U ontvangt dan binnen 1 tot 2 dagen
de uitslag.

Hulp van andere organisaties
We proberen problemen in gezinnen zo snel
mogelijk op te sporen. Andere organisaties
helpen ons daarbij. Zoals de woningcorporaties.
Zij laten ons weten als bewoners de huur niet
meer betalen. Ook de zorgverzekeraars en wijkteams helpen. Mutluer: ‘U staat er niet alleen
voor.’ Dat geldt niet alleen voor mensen die van
een erg laag inkomen leven. ‘Ook mensen die
werk hebben, hebben soms te weinig geld.
Dat zijn vaak kleine ondernemers. Wij helpen
hun met kwijtschelding van gemeentelijke
belastingen. En we willen nog meer gaan doen.
Als ouder geen geldproblemen hebben, is het
ook goed voor de kinderen. Alle kinderen
verdienen een goede toekomst’.

Regelingen die u helpen
Wilt u weten welke regelingen u misschien
kunnen helpen in uw situatie? Kijk dan op
www.geldwijzer.zaanstad.nl.

Waarom een tijdelijke coronatestbus?
We willen het voor bewoners van Poelenburg
en Peldersveld zo makkelijk mogelijk maken om
zich te laten testen. In de tijdelijke coronatestbus kunt u zich gratis laten testen. Ook hoeft u
hiervoor geen afspraak te maken. Hiermee hopen

we dat meer mensen met coronaklachten zich
laten testen.

Waar staat de coronatestbus?
De coronatestbus staat op de parkeerplaats bij
het wijkcentrum De Poelenburcht, Weerpad 1A,
in Zaandam. Elke dag tussen 8.30 – 15.15 uur.

Heeft u een coronatest gedaan?
Blijf thuis tot u de uitslag van de test krijgt.
Ga niet naar buiten en ontvang geen bezoek.
Behalve de huisarts als dat nodig is. Houd ook 1,5
meter afstand van mensen die bij u thuis wonen.
Binnen 1 tot 2 dagen ontvangt u de uitslag van
de coronatest. U kunt kiezen of u de uitslag via
e-mail of telefoon wil ontvangen.

Afval op straat
Veel bewoners ergeren zich aan het vuil op
straat. Soms zetten mensen zomaar iets
neer. Of zitten de containers veel te vol.
Daardoor ligt er veel afval op straat en in de
struiken. Zoals blikjes, flesjes, mondkapjes,
en nog veel meer. Een schone omgeving is
belangrijk. Het geeft kinderen het goede
voorbeeld.

Bewoners ruimen afval op
Een bewoonster uit de Vennenbuurt ruimt
regelmatig afval op van de straat. Zij doet dit met
een prikker. Zij wil de mensen die afval op straat
gooien vragen om dat niet te doen. ‘Je geeft een
fout voorbeeld aan kinderen. Zij groeien op in een
vieze wijk. En leren dat het normaal is om afval
op de grond te gooien. Het is ook slecht voor de
natuur. Plastic blijft jarenlang liggen. Alsjeblieft.
Stop met het vies maken van de wijk en neem je
afval mee naar een afvalbak.’

We halen vaker afval op
We willen dat kinderen goed kunnen opgroeien.
Daarom hebben we met partijen afgesproken om
Poelenburg en Peldersveld schoner te maken. Dit
is onderdeel van het Pact Poelenburg Peldersveld.
We halen in deze wijken vaker vuil op dan ergens
anders in Zaanstad. Ook in de weekenden halen
we straks afval op. Zo blijft afval niet zo lang
liggen. Het is nog beter als het afval niet op
straat komt. Daarom vragen we iedereen om
uw afval netjes in de container te gooien. Of aan
te melden bij de gemeente zodat wij het voor u
ophalen. Aanmelden kan via www.zaanstad.nl,
zoekwoord ‘grof afval’.

Ook helpen opruimen?
Wil u ook eens een rondje lopen en
meteen zwerfafval opruimen? Vraag dan
een prikker en vuilniszakken aan via
pactpoelenburgpeldersveld@zaanstad.nl
Tip: wist u dat de ondergrondse containers
een klepje hebben voor klein afval?

Denkt u met ons mee?!
Let op: dit artikel stond ook in onze vorige
nieuwsbrief. Maar helaas met een verkeerd
emailadres. Sorry. Het juiste emailadres is pactpoelenburgpeldersveld@zaanstad.nl. Voor meer
informatie of om u aan te melden.
We zoeken bewoners die mee willen denken
over het Pact Poelenburg Peldersveld. In het
Pact staan een aantal doelen:
- Minder kinderen groeien op in armoede
- Kinderen doen het nog beter op school
- Zoveel mogelijk bewoners aan werk helpen
die nu een uitkering hebben
- U en de kinderen wonen in een schone en
veilige omgeving
- Overlast en criminaliteit meer en harder
aanpakken

woningen te bouwen. Denk daarbij aan het
bijbouwen van woningen, het verbeteren
van de openbare ruimte, verbeteren van het
winkelaanbod en andere voorzieningen. Ook
zijn er ideeën over wat er binnen twee tot vijf
jaar moet gebeuren. In maart en april worden
bewoners gezocht om hierover mee te denken.
Meld u aan!

Wilt u meedenken?
We zoeken bewoners die willen meewerken
aan de plannen. Samen met de organisaties die
in het Pact samenwerken (o.a. politie, UWV,
sociaal wijkteam, corporaties, gemeente).
Heeft u goede idee? Kent u iemand die mee
wil denken over onderwerpen als armoede,
onderwijs, werk, wonen en/of veiligheid? Laat
het ons dan weten.

Praat nu mee over wonen!
Eén van de doelen van het Pact is ook dat er
meer verschillende bewoners komen wonen.
Dat doen we door meer verschillende typen

Mail naar
pactpoelenburgpeldersveld@zaanstad.nl.
Of bel 075-655 33 73 (Sukran Yilmaz).

Boetes uitdelen
Er zijn ook boa’s (medewerkers van de gemeente)
die mensen een boete geven als ze zich niet aan
de regels houden. En gelukkig zijn er bewoners
die helpen om het afval op te ruimen. Er zijn in
2020 571 boetes uitgedeeld in Poelenburg en
Peldersveld. In heel Zaanstad waren dat er 1806.
In 2021 blijven de boa’s ook controleren.

Kamerverhuur vanaf 1 april verboden
Al vanaf oktober 2020 onderzoekt een team
van gemeente Zaanstad woonfraude. Zij doen
dit in de wijken Poelenburg, Peldersveld en
Zaandam Zuid. Het team onderzoekt woningen. En belt aan bij mensen om binnen te
kijken.

verhuur. Het is volgens de regels nog toegestaan.
Maar wij willen kamerverhuur stoppen. Het zorgt
voor geluidoverlast, te veel afval en parkeerdruk.
En het is vaak onveilig om zo te wonen.

Wat is woonfraude?

Kamerverhuur is vanaf 1 april 2021 in de wijken
Poelenburg en Peldersveld verboden. Dat is dan
de nieuwe regel.

Er is woonfraude als:
- er te veel mensen in een woning wonen;
- bewoners geen verplichte huisvestingsvergunning hebben of;
- bewoners niet staan ingeschreven bij de
gemeente.

Wat zien we tot nu toe?

De Lobelia blijft in 2021 open
Het Sociaal Wijkteam maakt geen gebruik
meer van de Lobelia (Lobeliusstraat 16) en
werkt vanaf nu in De Poelenburcht. Daarom
was het spannend of deze plek in 2021 open
kon blijven. Gelukkig is nu bekend dat de
Lobelia open blijft.

Wat is er te doen in de Lobelia?
De Lobelia is een plek waar bewoners samen
kunnen komen. En elkaar kunnen steunen. Hier
kunnen bewoners bijvoorbeeld meedoen aan
activiteiten. Bewoners Kor en Evelien van As
willen in de Lobelia ook activiteiten organiseren
voor anderen. Voorbeelden hiervan zijn: de Safiya
meidenclub en eten met anderen door middel
van ‘potluck’.

Andere activiteiten

We zien dat veel bewoners die een huis huren,
geen huisvestingsvergunning hebben. Een deel
van deze bewoners heeft een brief hierover ontvangen. Hierin staat dat dit niet mag. Zij krijgen
acht weken de tijd om toch nog een huisvestigingsvergunning aan te vragen of de woning uit
te gaan. Als zij dit niet doen, dan krijgt de verhuurder èn de bewoner van de woning een boete.
Binnenkort deelt het team de eerste boetes uit.
Als bewoners daarna niks doen, dan deelt het
team weer een boete uit. Ook de volgende groep
bewoners krijgen straks een brief dat zij geen
huisvestigingsvergunning hebben.
Daarnaast ziet het woonfraudeteam veel kamer-

Kamerverhuur vanaf 1 april verboden in
Poelenburg en Peldersveld

Worden mensen die nu een kamer huren na
1 april 2021 uit hun woning gezet?
Nee, dat is volgens de regels niet mogelijk. Veel
mensen die nu een kamer huren, doen dat volgens de regels. Het betekent wel dat de eigenaar
na 1 april geen kamers aan nieuwe bewoners mag
verhuren. Deze nieuwe regel geldt dus voor alle
nieuwe verhuren. Let op! Verhuurders mogen een
woning na 1 april 2021 nog wel verhuren aan één
persoon of aan één gezin.

Vragen aan het woonfraudeteam?
Vanaf begin dit jaar zit het woonfraudeteam van
woensdag tot en met vrijdag in De Lobelia aan de
Lobeliusstraat 16 in Poelenburg. U bent van harte
welkom om vragen te stellen. Natuurlijk houden
zij zich aan de coronaregels.
Ook zijn zij via de mail bereikbaar via:
Huisvestingsvergunning@zaanstad.nl.

In de Lobelia werken ook mensen van het
Woonfraudeteam. Dit team pakt strafbare en
onveilige woonsituaties aan. Dit doen zij in de
wijken Poelenburg, Peldersveld en Zaandam Zuid.
Zij zijn er op woensdag, donderdag en vrijdag.
Daarnaast werken ook de studenten van STiPP in
de Lobelia.

Zelf een activiteit organiseren?
Bent u bewoner en wil u voor bewoners een
(nieuwe) activiteit organiseren in de Lobelia?
Neem dan contact op met Kor van As of wijkadviseur Sukran Yilmaz. Dit kan door te mailen naar:
vanaskor@gmail.com of s.yilmaz@zaanstad.nl.

Pact Poelenburg Peldersveld
Dit nieuwsblad is een uitgave van de gemeente Zaanstad.
Vormgeving
Delta3, Den Haag
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Dit is een nieuwsbrief over het Pact Poelenburg Peldersveld. Het Pact
Poelenburg Peldersveld is op 4 februari 2020 getekend door 24 organisaties
en bewoners die zich verbinden aan de ambities van het Pact: gelijke kansen
voor de kinderen, bewoners werken aan hun toekomst en doen mee naar
vermogen en fijn en veilig wonen. In deze serie nieuwsbrieven wordt u op de
hoogte gebracht van activiteiten die in het kader van het Pact Poelenburg
Peldersveld worden uitgevoerd. Heeft u vragen of een reactie: mail naar pactpoelenburgpeldersveld@zaanstad.nl.

