ALLES OVER HET CORONAVACCIN
Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt
over het coronavaccin. In dit artikel geven we
je zoveel mogelijk informatie hierover.
Wat is het voordeel van een vaccinatie?
Een vaccinatie beschermt je tegen het krijgen van
corona. Als je het dan toch nog krijgt, dan word je er
niet ernstig ziek van. Als iedereen zich laat vaccineren, kan het coronavirus zich niet meer verspreiden.
Ook voorkomt vaccineren het ontstaan van nieuwe,
mogelijk gevaarlijke virusvarianten. Een vaccinatie
beschermt niet alleen jezelf, maar ook de mensen
om je heen.

Is het coronavaccin veilig?
Veiligheid van het coronavaccin staat bovenaan.
Hier zijn strenge eisen voor. Net als bij andere
vaccins. Bij twijfel over de veiligheid van een vaccin
mag Nederland het niet gebruiken.

Wanneer krijg ik een prik?
Volgens de planning van vaccinatie krijgt iedereen
vanaf 18 jaar voor begin juli 2021 een uitnodiging
voor de prik. Wil je weten wanneer jij aan de beurt
bent voor de vaccinatie tegen het coronavirus?
Vul een aantal vragen in op de website van de
Rijksoverheid: https://bit.ly/3u7trD9.

Welke coronavaccins zijn er?
Nederland gebruikt meerdere coronavaccins.
Alle vaccins zorgen ervoor dat mensen niet ziek
worden van het coronavirus. De vaccins zijn
verschillend.
• Coronavaccin van Moderna: dit vaccin zorgt
ervoor dat je niet ziek wordt van het coronavirus.
En is geschikt voor mensen vanaf 16 jaar.
Het voorkomt ziekte bij 94% van de mensen.
• Coronavaccin van BioNTech/Pfizer: dit vaccin
zorgt ervoor dat je niet ziek wordt van het
coronavirus. En is geschikt voor mensen vanaf 16
jaar. Het voorkomt ziekte bij 95% van de mensen.
• Coronavaccin van AstraZeneca: dit vaccin zorgt
ervoor dat je niet (ernstig) ziek wordt van het
coronavirus. Ben je geboren in 1960 of eerder?

Dan kan je dit vaccin krijgen. Het beschermt je
voor tenminste 60%. Dit is vergelijkbaar met
bijvoorbeeld het griepvaccin. Dit betekent dat
van de 100 mensen die zonder vaccin klachten
zouden krijgen, er na vaccinatie minstens 60
mensen geen corona krijgen.
• Coronavaccin van Janssen: dit vaccin zorgt
ervoor dat je niet (ernstig) ziek wordt van het
coronavirus. En is geschikt voor mensen vanaf
18 jaar. Het voorkomt ernstige ziekte bij 67%
van de mensen.

>>

Heb je nog vragen over het corona
vaccin? Bezoek de website van de
Rijksoverheid waar je meer informatie
kunt vinden in het Nederlands en Engels:
www.coronavaccinatie.nl of bel 0800
-1341. Op www.phxaros.nl vind je de
informatie over het coronavaccin in
Arabisch, Berbers, Turks, Pools en
andere talen.

COLOFON
Dit is een nieuwsbrief over het Pact Poelenburg
Peldersveld. Vanaf nu ziet deze nieuwsbrief er
anders uit. Waarom? Omdat de nieuwsbrief van
álle partners is van het Pact Poelenburg Peldersveld. En niet alleen van de Gemeente Zaanstad.
Daarom is er besloten om de nieuwsbrief in een
andere stijl te maken. 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 word je op de hoogte
gebracht van activiteiten die in het kader van het
Pact Poelenburg Peldersveld worden uitgevoerd.

>>

Heb je vragen of een reactie:
mail naar pactpoelenburgpeldersveld
@zaanstad.nl.

Wil je meer informatie over het
coronavaccin? De Sociale Wijkteams
organiseren samen met huisartsenprak
tijk Poelenburg een informatiebijeen
komst over de vaccinatie (coronaproof).
Aanmelden kan via het telefoonnummer:
0659931730.

BEWONERS DENKEN MEE
OVER DE VISIE OP WONEN
In het Pact is afgesproken dat we meer men
sen in de wijken willen houden en aantrekken
die sociaal en economisch sterker zijn.
Dat doen we door meer (en andere) woningen
toe te voegen. Zodat er ook andere mensen
kunnen komen wonen, bijvoorbeeld met een
betaalde baan of studenten. Er wordt nu een
plan gemaakt om dit te bereiken.

Hoe doen we dat?

Wij vragen bewoners om hulp

Wat gebeurt er met de resultaten?

De visie op wonen is al besproken met een kleine
groep bewoners. Maar hij is nog niet af. Daarom vragen we bewoners om hun mening. Dit doen we aan
de hand van een vragenlijst. Zo sluiten de plannen
beter aan bij de wensen van de bewoners.

De resultaten van de vragenlijst worden verwerkt
in de visie. In de nieuwsbrief zullen de resultaten
worden beschreven

Medewerkers van woningbouwcorporaties en
gemeente gaan in gesprek met bewoners over de
plannen op wonen. Dit doen wij op verschillende
plekken in de wijken, bij de winkels, het schoolplein
of zomaar op straat. Zo spreken wij zoveel mogelijk
verschillende bewoners. Via de jongerenwinkel,
studiezalen en scholen komt ook de jeugd aan bod.

INKOMEN GEDAALD
DOOR CORONA?
Is jouw inkomen gedaald door de
coronamaatregelen? En kun je daardoor
jouw huur of hypotheek, elektriciteits-,
gas-, water- en servicekosten niet meer
betalen? Dan kan de Tijdelijke Onder
steuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
je misschien helpen.

De TONK-uitkering is er niet alleen voor
zelfstandigen en ondernemers, zoals de Tozo
(Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers). Ook als je in loondienst bent of
was kun je de TONK-uitkering ontvangen.

Wanneer TONK aanvragen?
Had je bijvoorbeeld in januari 2021 zeker 25%
minder inkomen dan in januari 2020? En komt

dit door de coronamaatregelen? Dan kun je misschien de TONK-uitkering ontvangen. De gemeente
kijkt dan naar de hoogte van jouw (woon)kosten,
je inkomstenterugval en welk deel van de kosten
je zelf nog kunt betalen met dit inkomen. Daarbij
kijkt de gemeente ook naar hoe veel geld je hebt.
Het maximale bedrag wat je kunt ontvangen is
€ 500 per maand.

Hoe kun je TONK aanvragen?
Om de uitkering aan te vragen moet je het
aanvraagformulier op onze website invullen:
www.zaanstad.nl, zoekterm ‘TONK’. Je kunt de
uitkering voor de periode januari 2021 tot en
met juni 2021 aanvragen. Voor meer informatie
kun je bellen naar het algemene publieksnummer
van de gemeente: 14075.

BIJNA 300 NIEUWE
BEWONERS MET VOORRANG
EEN WONING
We willen dat meer mensen in Poelenburg en
Peldersveld komen wonen die werk hebben
én een startkwalificatie. Een startkwalifica
tie is een diploma op MBO 2 niveau of hoger.
Deze afspraak hebben we in 2018 gemaakt.
Andere regels sinds 2018
Vanaf 1 juli 2018 zijn er nieuwe regels voor sociale
huurwoningen in Poelenburg en Peldersveld. Mensen
die werk hebben én een startkwalificatie, krijgen voorrang op sociale huurwoningen. Deze mensen kunnen
eerder een sociale huurwoning krijgen dan anderen.
Deze mensen mogen niet bekend zijn bij de politie.
Werkt iemand in de zorg, in het onderwijs of bij de
politie? Dan krijgt die persoon nog eens extra voorrang

Hoeveel sociale huurwoningen hebben we
tot nu toe verhuurd met de regels?
Tussen 1 juli 2018 en 1 april 2021 hebben we
al 296 sociale huurwoningen op deze manier
verhuurd. Van deze 296 woningen zijn er 293
woningen verhuurd aan iemand die werkt in de
zorg, onderwijs of bij de politie. 3 van deze
woningen zijn verhuurd aan iemand die werkzaam
is bij een commercieel bedrijf.

Waarom zijn deze regels er?
Door deze regels komen er meer mensen in Poelenburg en Peldersveld wonen die werken of studeren.
Door in de toekomst nieuwe (koop)woningen te
bouwen, versterken we dit verder.

BEWONERS FOUILLEREN OM
GEVAARLIJKE VOORWERPEN
AF TE PAKKEN
Op vrijdag 7 mei hebben de politie en de
gemeente mensen in Poelenburg gefouil
leerd. Bij het fouilleren worden de zakken en
kleren van mensen gecontroleerd. De politie
kijkt dan of zij gevaarlijke voorwerpen bij
zich hebben. Zoals wapens. Dit soort ge
vaarlijke voorwerpen hebben zij afgepakt.
De politie en de gemeente hebben deze acties
gedaan op de Middelven en bij Centrum Jong in
Poelenburg.

Het resultaat
Op vrijdag 7 mei hebben de politie en de gemeente
drie messen van bewoners afgepakt. Ook is er een
drugsdealer aangehouden. De drugs zijn meegenomen.

Misdaden aanpakken
Het is gebleken dat Poelenburg een risicogebied
is als we kijken naar veiligheid. Ook een aantal
andere wijken in Zaanstad zijn een ‘veiligheidsrisicogebied’. Daarom mag de politie mensen in
deze wijken in de stad preventief fouilleren. ‘Het
is een ingrijpende maatregel, waar ik niet blij mee
ben’, zegt burgemeester Jan Hamming. ‘Maar er
waren de afgelopen periode te veel incidenten met
wapens. Dat kunnen en mogen we niet accepteren. Wapens horen niet in onze stad. Daarom is
dit noodzakelijk.’ Het gaat hier niet om de eerste
actie. En in de toekomst zullen politie en gemeente dit soort controles blijven uitvoeren.

RAMADANFEESTINITIATIEF
HDV SULTAN AHMET
MOSKEE: DOOR JONGEREN
VOOR JONGEREN
In Poelenburg en Peldersveld zijn er veel
gezinnen die weinig geld hebben. Zo hebben
sommige gezinnen schulden. Helaas zijn er
gezinnen die niet genoeg geld hebben om
cadeaus voor hun kinderen te kopen.
Ook niet tijdens het Ramadanfeest waar
het geven van cadeaus aan kinderen voor
veel mensen een traditie is.
Wat is er in de wijken geregeld voor arme
gezinnen tijdens het Ramadanfeest?

Waarom is dit gedaan?
Na de Ramadan wordt er feest gevierd. Tijdens
het Ramadanfeest krijgt elk kind een cadeau.
Lang niet alle gezinnen hebben daar geld voor.
Daarom heeft het jongerenbestuur van de moskee dit geregeld.

Hoe is dit gelukt?
Door contact te zoeken met het Sociaal Wijkteam, is het de moskee gelukt om 100 gezinnen
met kinderen in de wijken te bereiken.

Het jongerenbestuur van de moskee heeft samen
met het Sociaal Wijkteam en gemeente Zaanstad
100 gezinnen met kinderen blij gemaakt. Zij deelden
pakketten uit met daarin leerzame cadeaus.
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