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Juist nu een stapje  
extra zetten

In 2021 en de eerste helft van 2022 is in het kader 
van het Pact Poelenburg Peldersveld hard gewerkt 
aan de drie centrale opgaven Jeugd, Participatie & 
Armoede en Fijn en Veilig wonen. Zodat bewoners 
en vooral de kinderen de kansen krijgen die ze 
verdienen, net als in andere wijken. 
Een langjarige aanpak als in het Pact komt 
onderweg ontwikkelingen tegen die ongekende 
impact hebben op de wijken. De huidige economi-
sche en internationale ontwikkelingen zijn extra 
voelbaar in de Pact-wijken. In wijken waar het 
vertrouwen in de overheid toch al laag is, geeft dit 
een extra knauw.

Tegelijkertijd gaat ook veel goed, zowel in de 
samenwerking tussen partijen als op concrete, 
zichtbare activiteiten die bewoners direct 
merken. We zijn gestart met dreumesspelen en 
een ouder- en kindinloop voor jonge kinderen, 
gericht op ouders en jonge kinderen om ouders te 
ondersteunen bij de opvoeding en als voorloper 
en voorbereiding op Vroeg Voorschoolse Educatie. 
De verlengde leertijd op alle basisscholen heeft 
het onderwijs kunnen voortzetten ondanks het 
lerarentekort. Met Studiezalen en SK Coaching is 
gebleken dat het Pact twee waardevolle partners 
erbij heeft die een belangrijke rol spelen in de 
uitbreiding van het aanbod aan activiteiten voor 
jongeren vanaf 12 jaar in een goed pedagogisch 
klimaat. Zodat zij ook na schooltijd kunnen werken 
aan het ontwikkelen van hun talenten. 

In de afgelopen periode hebben wederom veel 
bewoners - soms met en soms zonder begeleiding 
van het sociaal wijkteam, de gemeente en Werkom 
- een baan kunnen vinden. Waardoor ze niet meer 
afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. In 
2021 en 2022 is het aantal bijstandsuitkeringen 
in Poelenburg en Peldersveld met 182 gedaald, in 
vergelijking met de rest van Zaanstad een hoge 
uitstroom. Vanaf 2017 betekent dit een verminde-
ring van het aantal bijstandsuitkeringen met 32% 

in de wijken Poelenburg en Peldersveld. 
In september 2021 startte een gratis en laagdrem-
pelige entreeopleiding van het Regio College voor 
volwassenen (27+) in de wijk. Om op die manier 
het perspectief op de arbeidsmarkt te vergroten. 
Vanwege het succes en de brede belangstelling 
- ook uit omliggende wijken – starten we met de 
volgende groep. 
Naast de nieuwbouwplannen op de locatie van de 
straat Poelenburg hoek Clusiusstraat (Spaghet-
tiflat) en de Vrije Watering zijn in de afgelopen 
periode voorbereidingen getroffen om nog twee 
locaties in Poelenburg en Peldersveld te (her)
ontwikkelen. Nieuwe woningen en voorzieningen 
die bijdragen aan het doel stap voor stap de 
samenstelling van de wijken meer divers te maken. 
Met de rijkssubsidie vanuit het Volkshuisvestings-
fonds hebben we historisch gezien een ongekend 
hoog bedrag ontvangen voor het verbeteren van 
de leefbaarheid in de wijken van Zaandam Oost 
(Poelenburg, Peldersveld, Hoornseveld, Rosmolen-
wijk, Zaandam Zuid en Kogerveld).
Op het gebied van veiligheid is vooral ingezet op 
de bestrijding van woonfraude. De regelgeving 
is aangescherpt en er vinden regelmatig fysieke 
controles plaats. Woonfraude zet de leefbaarheid 
van buurten en het woongeluk van bewoners ernstig 
onder druk. In de samenwerking tussen gemeente, 
politie, belastingdienst, openbaar ministerie en 
arbeidsinspectie is veel geïnvesteerd zodat we 
met een gezamenlijke aanpak en focus criminele 
netwerken en verdienmodellen kunnen verstoren.

De lobby richting het Rijk voor ondersteuning van 
het Pact en de uitbreiding naar een groter gebied, 
namelijk Zaandam Oost (Poelenburg, Peldersveld, 
Hoornseveld, Rosmolenwijk, Zaandam Zuid en 
Kogerveld) heeft resultaten opgeleverd. Het 
Nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid is 
officieel gelanceerd op 4 juli 2022. Met het gebied 
Zaandam Oost als één van de twintig gebieden 
in Nederland maken we daar onderdeel van uit. 
Op basis van de gesprekken met verschillende 
ministeries de afgelopen maanden over de aanpak 
van ondermijnende criminaliteit, armoede en 
schuldenproblematiek en onderwijsachterstanden 

verwachten we nog meer financiële ondersteuning 
vanuit het Rijk. Goede hoop hebben we ook op een 
vervolg van de Regio Deal ZaanIJ. 

Ongelijkheid

De coronacrisis heeft bestaande verschillen in 
welvaart op pijnlijke wijze blootgelegd. 
In Poelenburg en Peldersveld waar de problemen 
zich opstapelen is ongelijkheid niet iets abstracts 
maar voelbaar en zichtbaar. Het Centraal Bureau 
voor de Statistiek liet al snel zien waar de klappen 
van corona het hardst vallen. In de eerste golf 
stierven meer mensen met een laag inkomen of 
een migratie-achtergrond. Volgens onderzoek 
van het Sociaal en Cultureel planbureau1 werden 
mensen met een niet-westerse migratieach-
tergrond, mensen zonder opleiding of praktisch 
geschoolden en mensen met een arbeidsbeperking 
zwaarder getroffen door de coronacrisis. De 
verwachting is dat de armoede zal stijgen als 
gevolg van de coronacrisis, vooral bij ‘traditioneel 
kwetsbare groepen’. Daardoor zal ook de armoede 
onder kinderen toenemen. Dit soort signalen 
waren voor ons aanleiding in 2021 vooral te 
focussen op het zo veel mogelijk beperken van de 
‘corona-schade’. 

De lockdowns voor gezinnen in kleine woningen 
zetten de verhoudingen vaak op scherp. Voor veel 
kinderen en jongeren was het niet goed mogelijk 
hun schoolwerk thuis te maken. Onderwijs en 
hulpverlening hebben gezamenlijk die situatie 
zoveel mogelijk opgevangen. Door relatief veel 
kinderen op school op te vangen en met huis-
werkbegeleiding in het buurthuis. Hierdoor zijn 
veel kinderen en hun ouders in beeld gebleven. 
Met name het onderwijs, de hulpverlening en 
de partners in het jongerenwerk hebben een 
belangrijke rol gespeeld. Soms met risico voor de 
eigen gezondheid van de professionals. En ook 
de jeugd zelf heeft zich positief ingezet met de 
organisatie van activiteiten voor andere jongeren. 
Desondanks zien partijen een specifiek gevolg 
van de coronaperiode dat mentale problemen bij 
kinderen en met name jongeren zijn toegenomen. 
Snel oplopende emoties, korte lontjes, maar ook 
vaker een verkeerde studiekeuze, mede omdat er 
geen voorlichtingsdagen zijn geweest. 

De kloof

De lage vaccinatiegraad in onze wijken, het opval-
lend lage gebruik van specialistische jeugdzorg 
in vergelijking met andere wijken en ook de lage 
opkomst tijdens de laatste gemeenteraadsverkie-
zingen in maart 2022 baren ons zorgen. Met een 
opkomst van 27% in Poelenburg, lijken bewoners 
steeds meer af te haken en lijkt de kloof tussen 
politiek en de leefwereld van bewoners verder te 
groeien. Diverse rapporten tonen aan dat burgers 

voor wie de democratie minder goed werkt, dreigen 
af te haken op de politiek of al afgehaakt zijn. In 
het onderzoek ‘De sociale staat van Nederland 
2020’ (Sociaal en Cultureel Planbureau) valt 
bijvoorbeeld te lezen dat de verschillen in onvrede 
tussen hoog- en laagopgeleiden en tussen mensen 
met een hoog dan wel laag inkomen de laatste 
jaren toenemen. Eén van de factoren die daarin 
een rol spelen is gezondheid. Er bestaat een 
directe correlatie tussen gezondheidsindicatoren 
en de mate van betrokkenheid bij de samenleving. 
Uit gezondheidscijfers blijkt dat bewoners uit onze 
wijken meer stress, eenzaamheid, angsten en 
depressies ervaren. 
De scheidslijn tussen deze groepen wordt volgens 
de onderzoekers op dit punt scherper en de 
zorg hierover groeit. Sinds het begin van deze 
eeuw is er volgens het SCP een groeiende groep 
relatief laagopgeleide kiezers met weinig tot geen 
vertrouwen in de politiek en een beperkte politieke 
interesse. Lodewijk Asscher zei treffend in de 
Thorbecke-lezing:
 ‘Als we niets doen groeit sociale ongelijkheid uit 
tot de betonrot van onze democratie’.

Toenemende armoede

De oorlog in Oekraïne en de effecten daarvan op 
de energieprijzen en de huidige inflatie treffen met 
name huishoudens met lage en middeninkomens. 
De rijkscompensatie van 800 euro (en 500 euro in 
augustus 2022) voor de minima is mooi maar niet 
toereikend. Op een uitkering van duizend of twaalf-
honderd euro brengt de eenmalige compensatie 
hooguit enkele maanden rust. De prijsplafonds 
voor energie zullen voor de laagste inkomens nog 
steeds onvoldoende zijn. Voor mensen met een 
laag inkomen of die vanuit een schuldregeling circa 
vijftig euro leefgeld per week ontvangen, is het 
onmogelijk rond te komen. Deze situatie zal, als we 
niks doen, onherroepelijk leiden tot een vergroting 
van de schuldenproblematiek. De eerste signalen 
zijn al afgegeven door professionals. Dit ondermijnt 
niet alleen individuele levens van onze wijkbewo-
ners, maar zorgt mogelijk ook voor een toenemend 
gevoel van er niet meer bij te horen en vergroot het 
wantrouwen jegens de overheid en instanties. 

Toekomst

In dit licht bezien zijn de ontwikkelingen van 
afgelopen periode en de onzekere periode die 
voor ons ligt extra verontrustend. Hoewel we geen 
invloed hebben op de oorzaak van deze nieuwe 
ontwikkelingen en de prijsstijgingen, kunnen we als 
partners van het Pact wel een belangrijke rol  
spelen in het beperken van de effecten daarvan op 
de individuele levens van onze wijkbewoners. 

VOORWOORD

VOORTGANGSRAPPORTAGE
DEEL 1 - KWALITATIEF

2021
2022

Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage van het Pact Poelenburg Peldersveld. Deze 
rapportage doet verslag van het jaar 2021 en de eerste zes maanden van het jaar 2022. 

Voor veel bewoners in Poelenburg en Peldersveld breekt een zware en 
onzekere periode aan. Hoewel de afgelopen periode veel positieve ontwik-
kelingen heeft gebracht is het juist nu nodig om een stapje meer te zetten, 
zodat bewoners bij wie het water aan de lippen staat vertrouwen houden in 
de Pact aanpak. Vertrouwen dat bij een groot aantal bewoners tanende is.

1. Verricht sociaalwetenschappelijk onderzoek  
en rapporteert aan regering en parlement
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Hoe zorgen we ervoor dat deze nieuwe ontwikke-
lingen het toekomstperspectief van onze kinderen 
niet verstoort, bewoners hun bestaanszekerheid 
behouden en bewoners niet (verder) afhaken? 
Voor de komende periode (tweede helft 2022 
en 2023) wordt extra aandacht besteed aan 
de gevolgen van de toenemende financiële 
problemen, onder andere door het versneld 
verduurzamen van woningen, het toegankelijker 
maken van financiële regelingen, het snel contact 
zoeken met huishoudens die betalingsachter-
standen hebben om erger te voorkomen en het 
ondersteunen van initiatieven op het gebied van 
armoede. 

De opgaven voor de wijken waren al groot. En 
zijn met de laatste gebeurtenissen in de wereld 

nog iets groter geworden. Dat betekent met z’n 
allen een stapje meer doen. Voor de komende 
periode moeten we zorgen dat de bewoners zich 
herkennen in de plannen. Ze mogen niet afhaken 
en zij die wel zijn afgehaakt moeten weer een 
gevoel krijgen dat er wel degelijk naar hen wordt 
geluisterd, dat ze er toe doen. Heel belangrijk 
wat ons betreft is dat bewoners meer invloed 
krijgen op wat er in hun directe omgeving in hun 
wijken moet gebeuren. Niet alleen meedenken 
maar op onderwerpen, maar ook (mee)beslissen. 
Die ruimte en mate van invloed zouden we 
graag vergroot zien. Al is het soms maar als 
experiment. Het vereist lef, om soms onorthodoxe 
maatregelen te treffen. Soms iets afstaan van 
een stukje autonomie, verschil durven te maken 
en af te wijken van je vaste repertoire -‘dit is het 

beleid’ of ‘zo doen we het altijd’. De opgave waar 
we voor staan hoort centraal te staan. Hetgeen 
we daaromheen organiseren moet daar dienend 
aan zijn. Dat is wijkgericht werken. De praktijk 
blijkt echter weerbarstig. Gebrek aan capaciteit, 
precedentwerking en privacy worden naar ons 
idee te vaak als excuus gebruikt om iets niet te 
doen. In plaats van tien redenen bedenken hoe 
het niet kan, moeten we vaker samen bedenken 
hoe het dan wel kan. En bij alles met een gezonde 
mate van hoffelijkheid richting bewoners. Dit is 
wat ons betreft de opdracht waar we met elkaar 
de aankomende periode voor staan. Als we dat 
voor elkaar krijgen en de samenwerking met 
bewoners en hun mate van invloed vergroten, 
dan kunnen we een positief effect creëren op 
de individuele levens van de meest kwetsbare 

wijkbewoners voor wie we het doen. Maar dat niet 
alleen. Op die manier werken we ook weer aan het 
vertrouwen van bewoners. 

Vertrouwen in de 
toekomst!

Jan Hamming
Burgemeester Zaanstad

Remy Justus en Marieke Sloep 
Programmamanagers  
Pact Poelenburg Peldersveld

JEUGD

Voortgang bij jeugdaanpak, 
ondanks…

Het uitvoeringsplan voor jeugd 12- is in 2018 
vastgesteld, in 2019 is de uitvoering gestart. In 
de uitvoering is op alle onderdelen veel hinder 
ondervonden van de beperkingen als gevolg van 
coronamaatregelen. Vrijwel alle activiteiten voor 
aanstaande ouders, jonge ouders, peuters en 
kinderen worden collectief aangeboden of vinden 
plaats bij mensen thuis (dreumesspelen b.v.), en 
waren dus gedurende lange periodes onmogelijk. 
Om het reguliere werk overeind te houden moesten 
alle zeilen worden bijgezet. Dit heeft de uitvoering 
van de plannen doorkruist en op z’n best vertraagd. 
Desalniettemin is op onderdelen ook goede voortgang 
geboekt.

In de huidige periode van september tot en met 
december 2022 wordt gewerkt aan een nieuw 
vierjaren uitvoeringsplan voor jeugd van -9 maanden 
tot 12 jaar.

Leeftijdscategorie:  
0-2 jarigen

Omdat we weten dat kinderen vaak al met een 
achterstand op de basisschool starten, wordt veel 
aandacht besteed aan die eerste jaren. Daar is veel 
winst te behalen, onder andere door het versterken 
van de keten vanaf voor de zwangerschap tot 2 jaar 
om bewust en gewenst ouderschap te bevorderen, 
zowel bij jongeren als bij volwassenen die al dan niet 
reeds kinderen hebben. Hierdoor krijgen hun kinderen 
uiteindelijk een betere start in het leven. In een 
aantal aanpakken die nauw met elkaar verweven zijn 
wordt hierin verkend wat effectief is: 

• Vóór een kansrijke start  
Een onderzoek naar preventie van ongewenste 
zwangerschappen onder de titel: ‘Vóór een kansrijke 
start’ (ZonMW subsidie, van €450.000 voor 4 jaar). 
Het onderzoek richt zich in eerste instantie op 
het Pact-gebied, met specifiek aandacht voor de 
Bulgaarse gemeenschap. Er hebben 21 jongeren 
(m/v) en 13 mannen/vrouwen deelgenomen. In de 
uitvoering wordt een verbinding gemaakt met het 
jongerenwerk en het specifieke meidenwerk in de 
wijken (zie bij 12+). 
 

We zoeken nu naar vervolgfinanciering om met 
de uitkomsten van het onderzoek aan de slag 
te kunnen. Het streven is een campagne over 
de rol van (a.s.) vaders bij kinderwens te voeren 
en we willen professionals trainen om hen meer 
handelingsbekwaam te maken in gespreksvoering 
rondom thema’s als seksualiteit, anticonceptie en 
kinderwens/ouderschap. 

• Taal 
Trots zijn we op de ontwikkeling en implementatie 
van de Visie op Taalontwikkeling van meertalig 
opgroeiende kinderen. Praat, zing en lees je kind 
voor in de taal die je het beste beheerst, zodat 
er een goede basis gelegd wordt voor een tweede 
taal. Leer daarnaast zelf goed Nederlands spreken, 
zodat je met leerkrachten en andere betrokkenen 
kunt samenwerken aan de beste ontwikkelkansen 
voor je kind. Dat is kort gezegd de boodschap 
die ouders met een migratieachtergrond in de 
toekomst meekrijgen. 
Voor professionals is een handboek ontwikkeld 
over goede advisering aan ouders. In dit handboek 
staan 8 adviezen voor professionals die veel 
werken met ouders waarvan de kinderen meertalig 
opgroeien. Hierdoor wordt voorkomen dat deze 
ouders verschillende en soms zelfs tegenstrijdige 
adviezen krijgen van professionals. Binnen het 
Pact zijn alle partijen die deel nemen aan het 12- 

kernteam betrokken bij een implementatie traject 
om de visie op meertalig opgroeien te borgen 
binnen hun organisaties. Daarnaast zijn 180 
professionals getraind in cultuursensitief werken 
en er is een e-learning ontwikkeld voor professi-
onals over advisering aan ouders. Ook kwam er 
voorlichtingsmateriaal beschikbaar voor ouders 
van kinderen die meertalig opgroeien en daarmee 
is een campagne opgezet. Hiervoor zijn in 2021 
extra middelen verworven van Tel Mee Met Taal. 
De campagne wordt voortgezet. Er wordt een 
voorleesboekje over meertaligheid uitgebracht.

Leeftijdscategorie:  
2-4 jarigen

• Zaanse aanpak 
De Zaanse Aanpak is ontwikkeld naar voorbeeld 
van de Bredase Aanpak om het bereik van kinderen 
aan Voorschoolse educatie te vergroten d.m.v. 
een systematische toeleiding. Deze aanpak is 
beschikbaar voor alle kinderen met een indicatie 
voor de voorschoolse educatie. 
De Zaanse aanpak bestaat nu uit een aantal 
nieuwe elementen die we stapsgewijs invoeren en 
aan elkaar verbinden:

• Groepsconsulten
• Ouder- en kindclubs (nu op vier locaties 

wekelijks)
• Dreumesspelen thuis (inmiddels 12 trajecten 

afgerond, 15 onderweg)
• Voorlezen thuis (niet nieuw, wel uitgebreid)

Naast het verhogen van de deelname aan de VVE, 
zetten we met deze manier van werken ook sterk 
in op preventie en ouderbetrokkenheid, wordt een 
koppeling gemaakt met de visie op taalontwikkeling 
bij meertalige kinderen en worden ouders en 
kinderen beter voorbereid op de start van de 
voorschoolse educatie.

• VVE differentiatie 
De ene VVE peuterspeelzaal heeft (veel) meer 
kinderen die risico lopen om met een taalontwikke-
lingsachterstand aan de basisschool te beginnen 
dan de andere. Toch kregen in het verleden alle 

VVE peuterspeelzalen dezelfde bekostiging. Daar 
is nu verandering in gekomen. Daardoor is meer 
capaciteit beschikbaar gekomen op VVE groepen in 
Poelenburg-Peldersveld en omringende wijken. VVE 
peuterspeelzalen met relatief veel anderstalige 
kinderen kunnen zodoende meer gekwalificeerde 
krachten op de groepen inzetten. Deze werkwijze 
zetten we voort.

• Capaciteit en kwaliteit VVE 
De vraag naar VVE peuterspeelplaatsen groeit in 
Poelenburg en Peldersveld nog steeds en zal dat 
blijven doen, als, zoals we beogen, steeds meer 
ouders overtuigd zijn van het belang van deelname 
aan de VVE peuterspelen om een goede start op de 
basisschool te maken. Daarom zijn meer plaatsen 
nodig, en dus fysieke ruimte daarvoor. Dat wordt 
gerealiseerd bij basisschool De Spiegel.

 
Het is de bedoeling dat deze nieuwe ruimte voor 
VVE- peuterspelen dit schooljaar beschikbaar 
komt. Dat is afhankelijk van de omgevingsvergun-
ning die moet worden afgegeven voor plaatsing van 
tijdelijke units naast de school. De VVE monitor 
geeft nog onvoldoende inzicht in het bereik en de 
deelname van geïndiceerde kinderen. 

Door middel van de inzet van expertisecentrum 
ABC werken we daarnaast tevens aan de  
kwaliteitsverbetering bij de A- locaties peuter-
spelen (VVE) van Tinteltuin. Dit is breder dan 
Poelenburg en Peldersveld omdat ook in andere 
wijken A-locaties van Tinteltuin VVE Peuterspelen 
zijn.
 
Door middel van een groepsgerichte analyse  
en -aanpak wordt verder gewerkt aan de kwali-
teitsverbetering op pedagogisch en VVE-inhoude-
lijk vlak.

Leeftijdscategorie:  
4-12 jarigen

• Verlengde leertijd 
Op zeven basisscholen in Poelenburg en 
Peldersveld is de verlengde leertijd ingevoerd als 
onderdeel van de schooldag. Activiteiten worden 
geboden door derde partijen, zoals De Bieb, FluXus, 
het Sportbedrijf en anderen.  
Het was de bedoeling de leertijd verder uit te 
breiden naar 5 uur per week. De schoolbesturen 
hebben dit uiteindelijk niet gedaan omdat de 
inspanningen om de gevolgen van door corona 
opgelopen achterstanden weg te werken veel  
energie kosten. Daarnaast heeft het onderwijs 
te maken met een lerarentekort en toenemende 
werkdruk bij het personeel. 

 
De planning is nu met de ingevoerde 2,5 uur 
door te gaan. Verder wordt het plan voor ‘Rijke 
Schooldag’, de impulsfinanciering van het minis-
terie van OCW voorbereid en werken we aan de 
uitbreiding van de naschoolse activiteiten van het 
sociaal wijkteam naar in totaal vier basisscholen, 

Kinderen die opgroeien in deze wijken hebben over het algemeen een slechtere uitgangs-
positie in onze maatschappij, en lopen een verhoogd risico om op het criminele pad te 
komen. Met onder andere het uitvoeringsplan voor de jeugd -12 jaar willen de gezamenlij-
ke partners in het Pact daar verandering in brengen. Zodat de kinderen in Poelenburg en 
Peldersveld dezelfde kansen krijgen op werk en opleiding als andere jongeren in Zaanstad. 
Daarnaast is er tegelijkertijd ook brede aandacht voor kwetsbare (aanstaande) ouders.

‘We zouden nog veel meer van/over 
elkaars werk moeten weten, zodat 
we beter weten wat die ander wel en 
niet kan. Want wat vooral gebeurt: 
er is een probleem, een incident, dan 
komen we bij elkaar en hebben we 
verbinding. Als we meer tijd zouden 
hebben (maar dat is natuurlijk juist 
een probleem) dan zou je als partners 
meer met elkaar zitten om de samen-
werking structureel te borgen. En ja, 
de tijd is er niet voor, maar het levert 
ook tijd op!’



‘Poelenburg was een dorp in de stad. Je had 
hier alles, ook veel winkels. Mensen stonden 
voor elkaar klaar. Er was veel saamho-
righeid. De wijk is sterk achteruitgegaan. 
Verschillende groepen gaan niet met elkaar 
om. Er is veel wantrouwen en eenzaamheid. 
Er zijn veel jongeren met talenten die minder 
kansen krijgen. Alleen maar omdat ze in deze 
wijk opgroeien en een niet- Nederlandse 
achternaam hebben. Ik sta daarom helemaal 
achter het Pact Poelenburg Peldersveld. 
Samen moet je de samenleving opbouwen. 
Je hebt een wijk nodig met een gemengde 
bevolking. Zo kun je elkaar ondersteunen. 
En elkaar aanspreken op verkeerd gedrag.’ 
Bewoonster De Boer (70 jaar),  
48 jaar woonachtig in Poelenburg

In het voorjaar en in de zomer zijn een 
aantal organisaties in het Pact (corpo-
raties, politie, gemeente) al gestart met 
een mobiel loket. Onder de voorwaarde 
dat we een geschikte locatie vinden 
wordt in 2022 gestart met een vast 
informatiecentrum voor het Pact en haar 
organisaties, zoals corporaties, politie 
en gemeente. Hier kunnen bewoners 
terecht met vragen. 

Het wordt tevens de plek waar mensen 
met initiatieven op het gebied van leef-
baarheid kunnen worden ondersteund. 
De kosten hiervan worden gefinancierd 
met middelen van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken.

Dichtbij bewoners
De Pharus, een flat met ca 450 appartementen is inmiddels verduurzaamd. De Perim 
volgt in oktober 2022. Vanuit het Volkshuisvestingsfonds zijn middelen beschikbaar 
om particuliere eigenaren te ondersteunen met verduurzaming van hun woning.

Loket
Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. 
Helaas is dat in Poelenburg en Peldersveld niet 
anders. Bewoners zijn kritisch op de gemeente, 
soms ook kritisch op andere (overheids)
organisaties en daarom ook kritisch op het 
Pact. Met name op het gebied van leefbaarheid 
en veiligheid ervaren 

bewoners veel overlast. Er zijn al vaak beloften 
gedaan en tegelijkertijd zagen ze lang geen 
verbeteringen en te weinig respons op hun 
vragen en klachten. Als partners in het Pact 
willen we laagdrempelig en responsief zijn bij 
zorgen en klachten van bewoners. En hierbij 
willen we ook laten zien dat we doen wat we 
beloven; maar ook eerlijk zijn in te vertellen  
wat wel en niet mogelijk is.
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gefinancierd vanuit de Regio Dealmiddelen.
 

Op twee basisscholen zijn naschoolse activiteiten 
voor een deel van de leerlingen gestart, uitgevoerd 
door het sociaal wijkteam. Dat wordt voortgezet. 
Op vijf basisscholen in Poelenburg en Peldersveld 
biedt JINC kinderen in groepen 7 en 8 een inkijk in 
de wereld van bedrijven en organisaties door middel 
van ‘bliksemstages’. Ook daar gaan we mee door.

• Brugfunctionarissen 
Onze brugfunctionarissen hebben hun inzet inmid-
dels onmisbaar gemaakt op de basisscholen. Zij 
zijn cruciaal geweest in de ondersteuning van het 
realiseren online onderwijs. De communicatie met 
ouders verloopt beter, er is meer aandacht voor 
de wijze waarop we met de anderstaligheid van 
ouders om kunnen gaan. De inzet is op bescheiden 
wijze geëvalueerd en dat leverde belangrijke input 
voor doorontwikkeling van het concept.

We zullen deze al bestaande inzet brugfunc-
tionarissen voortzetten en willen starten met 
brugfunctionarissen met gebruikmaking van 
tijdelijke NPO gelden (Nationaal Plan Onderwijs) 
op andere basisscholen in de overige wijken van 
Zaandam Oost.

Leeftijdscategorie:  
12+
Het uitvoeringsplan voor jeugd 12+ is in 2021 van 
start gegaan. In de komende periode zetten we de 
huidige activiteiten voort en evalueren we waar nodig 
tussentijds.

• Talentontwikkeling
De huiswerkbegeleiding en lifecoaching van 
leerlingen door Stichting Studiezalen bij twee 
VMBO-scholen, Pascal Zuid en Zuiderzee College is 
begonnen en wordt uitgebreid. 
Bij iedere school twee middagen per week met 
een bereik van 40 leerlingen per middag. Deze 
methodiek slaat goed aan en Studiezalen start 
ook elders in Zaanstad (Trias). Studiezalen heeft 
sinds kort een kantoor in Zaandam en dat maakt 
intensiever werken in en met partners uit de wijk 
mogelijk. Voortzetting en mogelijk uitbreiding 
extra middag per school zitten in de planning. Het 
concept van Studiezalen is verder in ontwikkeling 
en verbreedt zich met b.v. oriëntatie op de wereld 
van het werken. Ook is er meer aandacht voor de 
betrokkenheid van ouders. 

Ook via de implementatie en uitbouw van de 
Jongerenwinkel werken we verder aan de talen-
tontwikkeling van jongeren. De Jongerenwinkel 
verzorgt in De Poelenburcht en in de wijken Poelen-
burg en Peldersveld activiteiten voor, met en 
door jongeren, gericht op ontwikkelen van nieuwe 
vaardigheden, competenties en ontdekken van 
talenten. Wekelijks komen er ongeveer 150 
jongeren van wie om en nabij 70% jongens. De 
inzet van jongerenwerk op voortgezet onderwijs 

(VO) scholen in de wijk versterkt het werk van 
de Jongerenwinkel. Door de samenwerking met 
SK Coaching is een doelgroep bereikt die eerder 
enkel in beeld was doordat ze voor overlast in de 
wijken zorgde. 

• SK Coaching 
SK Coaching coacht en begeleidt jongeren 
in Poelenburg en Peldersveld, door sport als 
middel in te zetten om in contact te komen 
met verschillende groepen jongeren. Met deze 
activiteiten probeert SK Coaching te werken aan 
het ontwikkelen van vaardigheden van de jongeren. 
Sinds de start van SK Coaching in januari 2022 is 
er een goede samenwerking ontstaan tussen hen, 
de jongerenwerkers van DOCK en het Sportbedrijf 
Zaanstad. In korte tijd worden jongeren bereikt en 
geholpen die eerst onbereikbaar waren en overlast 
in de wijken veroorzaakten.

De meerwaarde van SK Coaching hierbij is dat 
jongeren zelf worden opgeleid coaches te worden. 
Zo ontstaan meer rolmodellen in de wijken. De 
eerste ervaringen zijn positief en de activiteiten 
(4x per week) worden goed bezocht. Wij willen de 
activiteiten verder implementeren en uitbreiden 
naar de overige wijken van Zaandam Oost.

• Gezond 

Deze activiteit heeft als doel de gezonde school 
activiteiten op de drie VO scholen in Poelenburg en 
Peldersveld te versterken. 

Het aanbod op het gebied van het brede thema 
gezondheid (seksualiteit, sociaal welbevinden 
en gezonde leefstijl ) is per school geanalyseerd. 
Welke activiteiten zijn er, welke missen nog. Over 
de uitkomst en het implementeren van activiteiten 
is afstemming tussen de partners.
Naast de gezonde schoolaanpak is ook focus nodig 
op de directe omgeving van de school, waar we 
juist een toename van ongezond aanbod zien. Er 
komt een bredere bijeenkomst met alle relevante 
partners over de verschillende aspecten van 
Gezonde school.

• Meiden
Het werk met meiden in de wijk is verbeterd 
doordat er een structurele overleg is ingesteld 
tussen jongerenwerk van het sociaal wijkteam, 

het Jeugdteam en Straathoekwerk. Dit overleg 
wordt uitgebreid met meer netwerkpartners. 
Wekelijks worden meidenactiviteiten geor-
ganiseerd in de leeftijdscategorie groep 7/8 
basisschool en VO leeftijd. De activiteiten zijn 
gericht op het vergroten van de weerbaarheid, 
zelfvertrouwen en zelfbewustzijn van de meiden. 
In augustus 2021 werd een succesvol 
meidenfestival, ‘#Own it!’, in het Darwinpark 
georganiseerd. 

Criminaliteit
Voor jongeren die door een kwetsbare achtergrond 
en hun gedrag, foute voorbeelden in de buurt en 
crimineel aanbod in de problemen komen, willen 

we de zorg versterken en een veilige omgeving 
scheppen. De daarvoor stedelijk ontwikkelde 
aanpak is in de wijken Poelenburg en Peldersveld 
is nog onvoldoende uit de verf gekomen. Het blijkt 
veel lastiger jongeren uit de negatieve dynamiek te 
halen en te houden. Ook hebben we geconstateerd 
dat we meer aandacht moeten hebben voor een 
nog jongere groep, kinderen aan het einde van de 
basisschool. Met rijksmiddelen voor ‘Preventie met 
Gezag’ maken we naar verwachting de start van een 
nieuwe fase in de samenwerking tussen de partners 
in dit project mogelijk. We beogen daarmee een 
doorlopende aanpak van preventieve en repressieve 
interventies voor kinderen en jongeren, tot aan de 
075 aanpak aan toe.

Knelpunten
• Personeelstekort. Veel organisaties die werken voor jonge kinderen en hun ouders hebben grote 

moeite vacatures in te vullen en ervaren een grote doorstroom van medewerkers. Dat geldt zowel voor 
de VVE/peuterspelen en kinderopvangorganisaties, als voor de basisscholen. Ook de jeugdgezond-
heidszorg en de wijk- en jeugdteams hebben hier last van. Dat heeft effect op de standaarddiensten, 
maar zeker ook op het ontwikkelen en uitvoeren van innovatieve plannen. Tevens kan de huidige 
kwaliteit in gevaar komen.

• Ruimtes. We botsen daarnaast op een structureel gebrek aan goede multifunctionele ruimtes 
voor collectieve activiteiten met kinderen, jongeren en volwassenen. Ook dat belemmert nieuwe 
initiatieven. Juist in collectieve voorzieningen, zoals de ouder-en-kind-inloopochtenden, kan meer 
aandacht worden geschonken aan preventie, ervaringsuitwisseling en onderlinge verbinding die de 
druk op individuele ondersteuning zou kunnen verlichten.

• Gelijkwaardige samenwerking. Het Pact en de uitvoeringsplannen in de opgave Jeugd worden in 
gezamenlijkheid uitgevoerd. In het 12- plan zijn 9 organisaties actief, inclusief de gemeente, voor 
12+ zijn dat 7 organisaties. Een deel van deze organisaties is financieel voor de werkzaamheden 
grotendeels afhankelijk van een contract of subsidie van de gemeente. Dan is er sprake van een 
opdrachtgever-opdrachtnemer relatie, die door organisaties als hiërarchisch wordt ervaren.  
Soms zien organisaties elkaar helaas nog teveel als concurrent, waardoor verschillende organi-
satie- en samenwerkingsprincipes door elkaar kunnen lopen. Dat werkt verwarring in de hand. In de 
onderlinge samenwerking zijn de afgelopen periode desondanks grote stappen gezet. Het besef groeit 
dat we alleen samen dingen kunnen bereiken. 
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Nog meer mensen aan het 
werk, ondanks corona

Het uitvoeringsplan Participatie & Armoede is in 
2021 vastgesteld. Op verschillende onderdelen is 
ook hier veel hinder ondervonden van de beperkingen 
als gevolg van coronamaatregelen. Fysieke afspraken 
vanuit Werkom en het sociaal wijkteam met 
wijkbewoners vonden langere tijd niet meer  plaats. 
Helaas was dit lang niet in alle gevallen op een goede 
manier te vervangen via de digitale weg. Om die 
reden hebben helaas verschillende wijkbewoners 
tijdelijk minder aandacht gekregen die nodig was om 
hen vooruit te helpen. De coronamaatregelen hadden 
ook impact op verschillende activiteiten die collectief 
werden georganiseerd om te participeren, zoals 
taallessen, wandelgroepjes en buurthuisactiviteiten. 
Veel lag tijdelijk stil omdat fysiek contact niet 
mogelijk was.  

Dat betekent niet dat er geen voortgang is geboekt.

‘Bedankt voor deze kans, ik had 
niet verwacht ooit in mijn leven 
nog een diploma te kunnen halen’.  
Deelnemer opleiding in de wijk

Participeren met  
Perspectief

De afgelopen jaren hebben uitgewezen dat intensieve 
aandacht, vertrouwen en niet meer loslaten de 
succesfactoren zijn om wijkbewoners aan het werk 
te helpen of als dat niet lukt op een andere manier 
te laten participeren naar vermogen. In 2021 en 
2022 zijn we verder gegaan met het oproepen van 
wijkbewoners die een bijstandsuitkering ontvangen 
en nog niet werden geholpen. In totaal zijn er 182 
wijkbewoners in 2021 en de eerste helft van 2022 
uitgestroomd uit de uitkering. In absolute aantallen 
zijn in de wijken Poelenburg en Peldersveld daarmee 
- vergeleken met de rest van de stad -het hoogste 
aantal wijkbewoners uitgestroomd. 

‘Door het Pact is er echt aandacht 
voor de inwoners, dingen die 
normaal niet mogelijk zijn, worden 
mogelijk gemaakt’. 
Bewoner van Poelenburg

In de uitvoering zien we dat de aanpak inmiddels 
begint te knellen. Het aantal wijkbewoners dat voor 
langere tijd begeleiding van het sociaal wijkteam 
nodig heeft - ook na het vinden van werk - stapelt 
zich op gedurende de aanpak. Dat geldt echter 
niet voor de capaciteit binnen de wijkteams, de 
druk op de wijkteams neemt hiermee toe. Om 
de aanpak succesvol voort te kunnen zetten, 
zullen we de aankomende periode kijken hoe we 
kunnen voorkomen dat een groep wijkbewoners de 
aankomende jaren niet de begeleiding en aandacht 
krijgen die nodig is.

Rechtmatigheids- 
onderzoeken

De intensieve aandacht vanuit Participeren met 
Perspectief heeft ook zichtbaar gemaakt dat lang 
niet alle wijkbewoners rechtmatig gebruik maken 
van een bijstandsuitkering. Sinds het derde kwartaal 
van 2021 vindt bij wijkbewoners die een uitkering 
ontvangen vaker een rechtmatigheidsonderzoek en 
controle plaats. Mede met financiële steun vanuit 
het Rijk is hiervoor extra capaciteit vrijgemaakt. 
Sinds het derde kwartaal 2021 tot en met het eerste 
half jaar van 2022 zijn in de wijken Poelenburg 
en Peldersveld 341 onderzoeken uitgevoerd. In 
105 gevallen was er sprake van een aantoonbare 
overtreding. In 43 gevallen was dit aanleiding de 
uitkering te wijzigen, te verlagen, terug te vorderen, 
de uitkeringsnorm te wijzigen of om strafrechtelijk 
onderzoek op te starten. In 62 gevallen was dit 
aanleiding om de uitkering helemaal te beëindigen 
en eventueel (deels) terug te vorderen. De 62 
beëindigingen betekenen een jaarlijkse verlaging van 
€930.000,- van de kosten van uitkeringen.

Persoonlijke ondersteuning 
voor het vinden van werk 
dichterbij

Sommige wijkbewoners kunnen ondersteuning 
gebruiken bij het vinden van (ander) werk, een 
bijbaan, stage of het kiezen van een studie. Voor een 
aantal van hen is de stap naar ondersteuning zoals 
het nu is georganiseerd te groot. Met financiële steun 
vanuit de Regiodeal is vanuit Werkom, het UWV en 
de gemeente (o.a. jongerenloket) gewerkt om begin 
2023 een fysieke locatie in de wijk te openen. Waar 
de bestaande ondersteuning voor het helpen bij het 
vinden van werk, een bijbaan, stage of het kiezen van 
de juiste studie letterlijk dichtbij de wijkbewoners 
wordt aangeboden. 

• Opleiding in de wijk  
Uit gesprekken met wijkbewoners is gebleken 
dat de stap naar een formele opleiding vaak 
als te groot werd ondervonden. Daarom is in 
2021 gestart met het aanbieden van een entree 
opleiding in de wijk.  
Deze opleiding is tot stand gekomen in samen- 
werking met het Regio College Zaandam. Het 
betreft een BBL opleiding voor wijkbewoners boven 
de 27 jaar die nog geen startkwalificatie hebben. 
De lessen worden verzorgd door het Regio College 
en in wijkcentrum De Poelenburcht aangeboden. 
De drempel om een opleiding te volgen wordt 
hierdoor voor de wijkbewoners verlaagd. Tijdens 
de opleiding volgen deelnemers 2 ochtenden in de 
week les en lopen ze 16 tot 20 uur per week stage 
bij een erkend leerbedrijf. Naast de reguliere lessen 
worden nog computervaardigheden en taallessen 
aangeboden. Na afronding van de opleiding kunnen 
deelnemers doorstromen naar een MBO niveau 2 
opleiding of eventueel aan het werk gaan. Enkele 
stagebedrijven hebben al aangegeven bereid te 
zijn deelnemers in dienst te nemen. 
Van de 16 vrouwen die in september 2021 gestart 
zijn, hebben er 13 hun diploma behaald of zitten 
nog in het verlengde traject. 

Voor studiejaar 2022/2023 zal in september 2022 
een nieuwe groep wijkbewoners boven de 27 jaar 
starten. Met dit keer extra taallessen van taalaan-
bieder IVIO. Vanwege de toename van het aantal 
inschrijvingen ten opzichte van vorig jaar, breiden 
we aankomend schooljaar uit met één klas. 

• FIXbrigade  
Tot februari 2022 liep een pilot van Werkom, 
gemeente en de corporaties op de aanpak van 
energiearmoede, gericht op de wijken Poelenburg, 
Pelders-/Hoornseveld en Kogerveld. Idee van de 
pilot was het opzetten van een FIXbrigade naar 
Amsterdams voorbeeld en dit is ook gelukt.  
De FIXbrigade helpt – inmiddels Zaanstad 
breed – wijkbewoners om energie en daarmee ook 
geld te besparen. De brigade die voor een groot 
deel bestaat uit wijkbewoners die een uitkering 
ontvangen, komt bij wijkbewoners thuis. En 
geeft hen advies en verrichten kosteloos kleine 
energiebesparende klussen. Daarbij maken ze een 
infraroodscan van de woning om te zien waar de 
warmte via kieren en gaten ontsnapt. 

‘Taalles is echt belangrijk. 
Wanneer je geen Nederlands 
spreekt, dan voel je je zielig, 
eenzaam. Je kunt heel veel 
weten. Maar als je dat niet kunt 
verwoorden, dan voel je je niet 
compleet. Daarom zijn we heel blij 
met de Nederlandse lessen in de 
moskee.
Voorzitter van het vrouwenbestuur  
van de moskee

Bij ditnitiatief snijdt het mes aan twee kanten: voor 
de wijkbewoners ontstaat meer wooncomfort en 
een lagere energierekening en tegelijkertijd helpt 
het de fixers zelf. De FIXbrigade is namelijk als een 
leerwerktraject opgezet. De ‘fixers’ worden opgeleid 
en stromen daarna door naar opleiding of betaald 
werk. Werkom heeft de FIXbrigade inmiddels als 
leerwerktraject voortgezet. De eerste ‘fixer’ is 
uitgestroomd naar een betaalde baan bij één van de 
partners van het Pact. Meerdere zullen volgen.

Samen met bewoners en 
bewonersorganisaties

We zien een grote betrokkenheid bij wijkbewo-
ners, bewonersorganisaties en sleutelpersonen 
uit de wijken om wijkbewoners te helpen die dat 
nodig hebben. 

Bij de totstandkoming en bij de uitvoering was een 
groep bewoners met bijstandsuitkering betrokken.  
Zij hebben meegedacht en opbouwende kritiek 
geleverd op de aanpak.
 
Door het jongerenbestuur van de Sultan Ahmed 
Moskee is een avond georganiseerd waarbij de 
aanwezigen niet alleen input gaven op de projecten in 
het plan, maar ook veelal hun eigen hulp aanboden. 
Er is ook aanbod gedaan om met de vrouwengroep 
in gesprek te gaan. Hier gaan we zeker gebruik van 
maken, want deze en andere opgaven kunnen we 
alleen met elkaar aanpakken. 

Hetzelfde geldt voor Stichting Animo. Er is warm 
contact met de stichting. Stichting Animo heeft ook 
een eigen ‘werkgroep’ die met armoede bezig is. 
Binnenkort gaan we kennismaken en brainstormen 
over wat we voor elkaar kunnen betekenen.

‘Een nieuwe tochtstrip kost 
twintig euro. Als je je rekeningen 
net aan kan betalen, dan is een 
tochtstrip niet belangrijk genoeg. 
De Fixers hebben in een paar uur 
gratis de lampen vervangen en 
tochtstrips aangebracht. Achter 
de kachel hadden wij isolatiema-
teriaal, dat je normaal onder een 
vloer legt. Zij hebben er speciaal 
radiatorfolie achter geplakt. We 
merkten direct het verschil. Zeker 
met de tochtstrips bij de deuren 
naar de gang. Daardoor hoeven we 
de kachel niet hoger te zetten. We 
zijn blij met de FIXbrigade.’ 
Bewoner van Poelenburg

Participatie & Armoede
Het overkoepelende doel van het Pact is om kinderen meer perspectief 
te bieden op een kansrijke toekomst. Om dat te bereiken is het van groot 
belang dat het ook goed gaat met de ouders. Ondanks de enorme stappen 
die we hebben gezet de afgelopen jaren zijn nog steeds relatief veel 
wijkbewoners afhankelijk van een bijstandsuitkering. En groeien relatief 
veel kinderen op in een minimahuishouden. 
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Fijn Wonen, daar gaat  
het om!

Een goede woonomgeving waarin je fijn kan opgroeien, 
veilig kan verblijven en overal aan kan meedoen is waar 
het bij Fijn Wonen in het Pact om gaat!
Als we de sociale woningvoorraad afbouwen van ca. 
64% naar 40% in 2040, doen we dat met oog voor 
de bewoners. Dat betekent dat we inzetten op het 
bieden van perspectief en woonzekerheid voor de 
huidige bewoners en starten met woningbouwpro-
jecten voor de middellange termijn.
Tegelijkertijd hebben we aandacht voor de 
korte-termijnzorgen en belangen van bewoners, zoals 
energiearmoede en de aanpak van woonfraude. 
We zorgen voor 1.000 extra woningen in het Pact 
gebied, waaronder sociale woningbouw en starten 
met nieuwbouwprojecten om zo doorstroming van 
bewoners binnen de wijken mogelijk te maken. 
Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan een goede 
basis voor de gebiedsontwikkeling voor de korte 
en lange termijn. Als onderlegger voor de opgave is 
een visie Fijn Wonen opgesteld, die het kader biedt 
voor wonen, openbare ruimte en voorzieningen. 
Elk project toetsen we voor besluitvorming aan de 
doelstellingen. De visie biedt tegelijkertijd flexibiliteit, 
om in te kunnen spelen op de actualiteit. 
In de lastige coronatijd zijn bewoners zoveel mogelijk 
betrokken door straat enquêtes en een groepje vaste 

bewoners mee te laten denken. De visie krijgt als 
kernwaarden Wonen naar Wens, Groen en Water, 
Samen Leven. Over de visie wordt begin 2023 
besloten. De beperkte capaciteit en daarmee de 
continuïteit die vanuit de gemeente beschikbaar was, 
werkte belemmerend op de voortgang van de aanpak. 
Dit wordt in de tweede helft van 2022 opgelost.

Middellange termijn 

De visie is in een strategie en een aantal concrete 
projecten uitgewerkt in het Jaarplan Fijn Wonen 
2022. Hierin staan de plannen voor een aantal 
concrete (her)ontwikkelingsprojecten. Zoals de 
sloop/nieuwbouw van de ‘Spaghettiflat’ met een 
nieuw Huis van de Wijk, de nieuwbouw van Zaans 
Hoekje, nieuwbouw Poelenburg-Oost, aanpak 
Kraakstraat/Karveelstraat, verduurzaming eengezins-
woningen Peldersveld, planontwikkeling ERA-flats, de 
aanpak van schoollocatie Kleurenpracht. Ook wordt 
een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke tijdelijke 
woningen op Sportpark Poelenburg. 

Als basis voor de samenwerking wordt een overeen-
komst opgesteld tussen gemeente en corporaties. 
Om de enorme opgave te laten slagen is een andere 
samenwerking nodig op basis van vertrouwen en 
gezamenlijke doelen. We verkennen onder andere de 
mogelijkheid om te werken met sociale grondprijzen, 

een andere manier van tenderen, een kwaliteitsteam 
vanuit het gebruik van woningen en buurten. Daarbij 
willen we ook experimenteren met andere vormen 
van gebiedsontwikkeling en het vergroten van de 
zeggenschap van bewoners. Om voldoende ruimte te 
creëren voor het projectteam, onderzoeken we welke 
organisatievorm hier het best bij past, zoals het 
meer op afstand plaatsen van het projectteam ten 
opzichte van de bestaande organisaties. De komende 
maanden worden de onderliggende principes verder 
uitgewerkt en de samenwerkingsoverkomst wordt 
samen met de visie begin 2023 voorgelegd voor 
besluitvorming.

 

‘Dit is zo’n leuke gezellige 
plek. Vorig jaar zag ik hoe het 
steeds leuker werd. Kinderen 
spelen hier graag in het zand. 
En ze genieten van de leuke 
activiteiten. Deze plek is echt 
bijzonder.’  
Bewoonster van de flat tegenover  
het stadstrand

Ondersteunend aan de opgaven van het Pact zoeken 
we ook hoe we integraler kunnen werken, bijvoor-
beeld in het integraal huisvestingsplan dat scholen 
kansen biedt voor vernieuwing van scholen èn 
woningbouw. Ook leggen we de link met veiligheid en 
bereiden we een werkwijze voor om ‘fout’ vastgoed 
op te kopen. 

Vooruit en terugkijken:

• Stadsstrandje Poelenburg.  
Het strandje Poelenburg Beach is voortgekomen uit 
ideeën van bewoners en werd in 2021 aangelegd 
op een kaal stuk grond tussen de moskee en het 
wijkcentrum De Poelenburcht. Het is in 2022 een 
(doorslaand) succes gebleken. Vrijwilligers hebben 
van het strandje met ondersteuning vanuit Pact 

een echte plek gemaakt voor en door bewoners. 
Kinderen en hun ouders kunnen er spelen en 
ontspannen; verenigingen en organisaties organi-
seren op het strandje activiteiten. De vrijwilligers 
willen graag door, ook op een andere plek als deze 
locatie straks bebouwd wordt.

• Spaghettiflat en Huis van de Wijk 
Over de toekomst van de Spaghettiflat in Poelen-
burg hebben de gemeente Zaanstad en woning-
corporatie Rochdale eind 2021 een overeenkomst 
getekend. Na de sloop is ruimte voor  nieuwbouw 
van 300 woningen op de vrijgekomen  
 
plek. Ook komt er een buurthuis - het Huis van de 
Wijk - waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten 
en waar het sociaal wijkteam, Centrum Jong en 
het Jeugdteam te vinden zijn. Het huis van de 
Wijk zal De Poelenburcht vervangen. Het centrum 
Jong en De Bieb krijgen ook een plek. De partners, 
Rochdale, toekomstige gebruikers en gemeente, 
stellen een programma van eisen op dat leidt tot 
een gemengd gebruik van de maatschappelijke 
ruimten. 

 
Het Huis van de Wijk is onderdeel van de 
herontwikkeling van de Spaghettiflat. Meer 
verschillende typen woningen in een mix van 
koop en huur. De 117 huidige huishoudens krijgen 
stadsvernieuwingsurgentie en zijn ‘vrijgesteld’ 
van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke 
problematiek. Die bepaalt dat woningzoekenden 
voorrang krijgen als zij voldoen aan bepaalde 
voorrangscriteria. Ook ontvangen ze een verhuis-
kostenvergoeding en hulp bij het zoeken naar 
een vervangende woning. Bewoners krijgen een 
substantiële stem bij de keuze voor het ontwerp.

• Wet bijzondere maatregelen grootste-
delijke problematiek (Wbmgp) 
Onderdeel van de Pactafspraken is dat we 
toewerken naar een andere bewonerssamenstel-
ling in Poelenburg en Peldersveld. Met een andere 
bevolkingssamenstelling wordt bedoeld dat er 
meer balans moet komen in de verhouding tussen 
werken en niet-werkenden, het aantal mensen met 
sociale problematiek in verhouding tot mensen 
die veerkrachtig en weerbaar aan de samenleving 
deelnemen, kinderen met en zonder risico op 
onderwijsachterstanden en bewoners met of 
zonder crimineel verleden bedoeld.  
 
De Wbmgp is één van de instrumenten die we 
sinds 2018 daarvoor inzetten. De Wbmgp biedt 
de mogelijkheid om tijdelijk de nieuwe instroom 
van mensen met een sociaal-economisch zwakke 
positie te beperken. Sinds 2018 worden twee 
maatregelen uit de wet toegepast bij nieuwe 
verhuringen in Poelenburg en Peldersveld: (i) 
voorrang voor mensen met inkomen uit arbeid, 
pensioen, AOW of studiefinanciering en een 
startkwalificatie (artikel 9). Met extra voorrang aan 
woningzoekenden die werkzaam zijn in de zorg, 
onderwijs of politie. En (ii) screening van nieuwe 
huurders door de politie op overlastgevend gedrag 
of criminele activiteiten (artikel 10).  
 
In 2021 en het eerste half jaar van 2022 zijn er 
in totaal 204 sociale huurwoningen die onder de 
reikwijdte van de Wbmgp vallen aan een nieuwe 
woningzoekende toegewezen. In 93% van de 
gevallen is de woning toegewezen aan iemand 
die voldeed aan de voorrangscriteria. In een 
aantal gevallen is dat niet het geval geweest. 
Zo zijn bijvoorbeeld woningen toegewezen aan 
een woningzoekende die al in Poelenburg of 
Peldersveld woonde en met een stadsvernieuwing 
urgentie heeft gereageerd. Voor deze groep 
woningzoekenden is de voorrangscriteria van 
artikel 9 niet van toepassing.  
 
In december 2021 heeft de gemeenteraad van 
Zaanstad de minister van Binnenlandse Zaken en 
koninkrijksrelaties gevraagd om de Wbmgp ook 
voor de aankomende 4 jaren (2022-2026) te 
mogen toepassen. Hier heeft de minister in maart 
2022 positief op gereageerd.

Poelenburg en Peldersveld moeten wijken zijn waar iedereen wil wonen 
en waar kinderen goed en veilig kunnen opgroeien. Daarom komt er de 
komende jaren een breder woningaanbod, een grotere mix van bewoners en 
verschillende soorten winkels en voorzieningen. Het moet een plek worden 
waar iedereen zonder angst of hinder kan wandelen, fietsen en spelen in 
een schone, veilige en groene omgeving.

De opgave Fijn Wonen staat daarbij ten dienste van het Pact van de pijlers 
participatie, jeugd/onderwijs en veiligheid in het bijzonder. Fijn Wonen  
is een middel, geen doel op zich en een randvoorwaarde voor het slagen 
van het Pact.

Fijn Wonen



6

Risicofactoren
In de Pactwijken wonen - relatief gezien - veel  
kinderen die te maken hebben met risicofactoren 
in hun ontwikkeling. Risicofactoren die onder 
andere volgens Platform 31 en het platform Zicht 
op Ondermijning een nadelig effect kunnen hebben 
op hun ontwikkeling. Dat zorgt er voor dat een kind 
een verhoogd risico loopt door de politie verdacht 
te worden van een drugsdelict. Verschillende 
omstandigheden maken dat een kind gevaar loopt 
de ‘verkeerde richting’ in te slaan: zoals te moeten 
opgroeien in armoede, wonen met ouders zonder of 
met een gebrekkige opleiding, onderdeel uitmaken 
van een culturele minderheidsgroep, werkloosheid, 
geconfronteerd worden met discriminatie,  een 
negatief zelfbeeld en opgroeien in wijken waar de 
leefbaarheid sterk onder druk staat.

‘Van achter jullie bureau gaan 
jullie de problemen niet oplossen 
en de strijd niet winnen. Jullie 
moeten in de wijk zijn niet op het 
Stadhuis. Als je hier bent, dan 
ervaar je het zelf.’
Bewoner van Poelenburg

De start…
Voor het thema veiligheid is eind 2021 een uitvoe-
ringsplan vastgesteld. In het uitvoeringsplan Veilig 
Wonen, Werken en Verblijven is een begin gemaakt 
met de aanpak van ondermijning en het vergroten 

van de veiligheid en leefbaarheid. Dit plan is de 
komende vier jaar van kracht. Duidelijk is op welke 
thema’s we inzetten, wie daarvoor verantwoordelijk 
is en welke concrete en meetbare resultaten worden 
gemonitord. 

Op de verschillende thema’s zetten  
we concrete stappen. 

• Woonfraude
Al langere tijd signaleren bewoners en professionals 
dat woningen op grote schaal worden (onder)
verhuurd. Dat heeft in veel gevallen een negatieve 
impact op de leefbaarheid in hun buurt. Zij ervaren 
vuil-, parkeer- en geluidsoverlast of intimidatie. 
Soms voelt men zich niet (meer) thuis in de 
eigen straat. In de vorige voortgangsrapportage 
over het jaar 2020 gaven we aan dat regelgeving 
regelmatig ontbrak om dit soort problemen effectief 
aan te kunnen pakken. In 2021 is de regelgeving 
voor kamerverhuur in Poelenburg en Peldersveld 
aangescherpt. Vanaf 1 april 2021 is verhuur van 
een particuliere woning in deze wijken enkel nog 
toegestaan aan maximaal 2 personen. 

Veilig Wonen
We willen voorkomen dat jongeren niet op vroege leeftijd in aanraking komen 
met criminaliteit. Daarom is in het uitvoeringsplan Veilig Wonen, Werken 
en Verblijven een begin gemaakt met de aanpak van criminele ondermijning 
en wordt ingezet op het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid in 
Poelenburg en Peldersveld. De politie, corporaties en gemeente werken 
daarbij al samen. De belastingdienst, arbeidsinspectie en het Openbaar 
Ministerie zijn gevraagd ook mee te werken bij het bestrijden van criminele 
activiteiten in de Pactwijken.

1. Fraudebestrijding
2. Verkeersveiligheid
3. Handel in drugs
4. Huiselijk geweld

1. Witwassen
2. Illegale arbeid
3. Uitbuiting
4. Drugshandel
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Doel 1: Aanpak dagelijkse overlast

Doel 2: Aanpak criminele  
netwerken en verdienmodellen

Aanpak van veiligheids- en leefbaar-
heidsvraagstukken waar bewoners soms 
dagelijks mee geconfronteerd worden: 
zichtbare criminele en overlastgevende 
activiteiten, die onveiligheidsgevoelens 
geven, de leefbaarheid onder druk zetten 
en waarbij bewoners al lang vragen om 
ingrijpen van de overheid.

Aanpak om de criminele netwerken en haar 
verdienmodellen zoveel mogelijk zichtbaar 
te verstoren. Op die manier willen we de 
aantrekkingskracht van het criminele pad 
voor jongeren en het ondermijnende effect 
daarmee op onze preventieve aanpak 
vanuit het Pact verkleinen.

4 JAAR

UITVOERINGSPLAN VEILIGHEID

SAFTY
FIRST

Sinds eind 2021 worden ook voorbereidingen 
getroffen voor de invoering van een zelfbewo-
ningsplicht (Wet opkoopbescherming). In de 
toekomst wordt hiermee het verhuren van een 
woning, die na inwerkingtreding van de zelfbe-
woningsplicht is gekocht, in principe niet meer 
mogelijk. Hiermee zal naar verwachting de kraan 
worden dichtgedraaid. 

Na aanscherping van de regelgeving is flink geïnves-
teerd in het uitvoeren van (fysieke) controles om 
vast te stellen of de feitelijke situatie overeenkomt 
met wat in de systemen staat en qua regelgeving 
is toegestaan. Aanscherping van regelgeving in 
combinatie met intensief toezicht lijkt ervoor te 
zorgen dat (onder)verhuur aan meer dan 2 personen 
daadwerkelijk minder plaatsvindt. Tijdens controles 
treffen we namelijk steeds minder misstanden aan. 
Al is niet altijd hard te maken dat het inderdaad 
minder wordt. Het gebeurt namelijk vaak heimelijk. 
Helaas ontvangen we signalen dat mogelijk sprake 
is van een waterbedeffect. Volgens verschillende 
bewoners en professionals lijkt de problematiek zich 
te verplaatsen naar andere delen van de stad waar 
de regelgeving meer ruimte biedt en waar vooralsnog 
minder intensief gecontroleerd wordt. 

• Uitkeringsfraude
Voor een deel van de aanpak verwijzen we naar de 
tekst onder het kopje rechtmatigheidsonderzoeken 
onder de Pijler Participatie & Armoede. 

‘Onlangs stonden 2 ambtenaren 
bij mij voor de deur voor een 
woonfraude controle naar 
aanleiding van een melding. Ze 
mochten van mij binnenkijken. 
Heb toch niks te verbergen.  
Ik heb ze gezegd dat het goed is 
dat ze controleren.’
Bewoner van de Pharus

Onderdeel van deze aanpak en de cijfers is het 
Vedomi project. Bewoners met een bijstandsuitkering 
die door de politie worden verdacht van handel in 
verdovende middelen worden uitgenodigd voor een 
gesprek. Indien daarvoor aanleiding bestaat wordt 
een nader onderzoek uitgevoerd. In 2022 zijn we 
hiermee gestart. 

Er zijn in totaal 41 onderzoeken gestart. In 5 
gevallen is de uitkering ongewijzigd voortgezet. 
2 wijkbewoners volgen een traject naar werk. In 
14 gevallen was er aanleiding om de uitkering te 
beëindigen. In verband met het niet voldoen aan 

de inlichtingenplicht zijn 2 uitkeringen opgeschort 
en de overige onderzoeken lopen nog. 

• Start interventieteam
Met financiële steun van het Rijk is gewerkt aan 
het opzetten van een integraal interventieteam. 
Een goed georganiseerd team bestaande uit 
professionals vanuit verschillende afdelingen 
binnen de gemeente, politie en arbeidsinspectie 
dat zich gezamenlijk inzet voor het verstoren van 
criminele netwerken en verdienmodellen. De focus 
richt zich op een viertal fenomenen (witwassen, 
uitbuiting, illegale arbeid en drugshandel) en binnen 
die fenomenen is er een aanpak die zich onder meer 
richt op sleutelfiguren, sleutellocaties, bedrijven, 
branches en facilitators.

‘Ik voel me na 35 jaar niet meer 
thuis. Het is mijn wijk niet meer. 
Ik ga het liefst verhuizen, en dan 
maar kijken wat er voor mij in de 
plaats komt.’
Bewoonster van Peldersveld

Vanuit het Integraal Interventieteam vinden er sinds 
mei 2022 wekelijks meerdere bedrijven-, woning- en 
winkelcontroles plaats. Ad-random, soms naar 
aanleiding van een melding, maar vooralsnog veelal 
naar aanleiding van verdachte waarnemingen door 
professionals, signalen vanuit onderzoeken (zie 
hierna) en data. Bij de controles van ondernemingen 
en winkels - waarbij we ons ook focussen op mogelijke 
sleutellocaties en facilitators van criminele netwerken 
-  klopt bij 85% van de controles iets niet. Deze 
misstanden betreffen veelal het niet hebben van een 
vergunning, in dienst hebben van mensen 

2022 (t/m juli)
Controle BRP/HVV: 126
Controle kamerverhuur: 35

HVV Kamer 
verhuur

Aantal geconstateerde  
overtredingen

64 9

2021
Controle BRP/HVV: 490
Controle kamerverhuur: 30

HVV Kamer 
verhuur

Aantal geconstateerde  
overtredingen

27 3

Aantal vooraan 
kondigingen

7 3

Klopt dit  wel?
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Samen kunnen we het verschil 
maken

Dagelijks Bestuur

Het Pact is een coalitie tussen 28 organisaties 
die gezamenlijk werken aan de doelen van het 
Pact. Om hier sturing aan te geven is een Dagelijks 
Bestuur ingesteld. In het Dagelijks Bestuur van 
het Pact zitten de vertegenwoordigers van het 
primair onderwijs en de kinderopvang, voortgezet 
onderwijs en Regio College, woningbouwcorpora-
ties, politie, rijk en de gemeente. In 2021 hebben 
ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven 
zich aangesloten. We zijn verheugd met de komst 
van de Rabobank en Albert Heijn in het Dagelijks 
Bestuur. Het Dagelijks Bestuur zorgt voor de 
dagelijkse aansturing, geeft richting, vormt de tafel 
waar doorbraken kunnen worden geforceerd en 
bewaakt de integraliteit van de aanpak. Ook zorgen 
de bestuursleden dat binnen het Pact een goede 
samenwerking blijft bestaan. De burgemeester 
zit deze groep voor als onafhankelijk voorzitter. 
Dit Dagelijks Bestuur is in 2021 en 2022 iedere 
zes weken bij elkaar gekomen. In 2021 en 2022 
zijn diverse onderwerpen besproken en sommigen 
zijn ook meermaals teruggekeerd op de agenda. 
Bijvoorbeeld het Programma Leefbaarheid en 
Veiligheid, opschaling van Pact Poelenburg 
Peldersveld naar Zaandam Oost, de verschillende 
uitvoeringsplannen, de sloop/nieuwbouw van de 
flat aan de Poelenburg/Jasperstraat (Spaghet-
tiflat), inzet van de Wet bijzondere maatregelen 
grootstedelijke problematiek, lerarentekort etc. 

Financiering

In februari 2020 is het Pact Poelenburg Pelders-
veld van start gegaan. Bij de besluitvorming in de 
Zaanse gemeenteraad zijn alleen middelen toege-
kend voor de programmaorganisatie. De partners 
dragen ook bij aan de programmaorganisatie, met 
60% vanuit de gemeente Zaanstad en 40% vanuit 
de partners (exclusief het Rijk). Met de vaststelling 
van het Pact Poelenburg Peldersveld in 2020 zijn 
geen middelen toegekend voor het behalen van 
de afgesproken resultaten. In de werkwijze van 

het Pact is afgesproken dat het Pact het kader is 
waarin de resultaatsafspraken zijn vastgelegd voor 
over 10 en 20 jaar. In het Pact is afgesproken dat 
de operationalisatie om de resultaten te behalen, 
wordt gemaakt in uitvoeringsplannen waarin stap 
voor stap wordt toegewerkt naar het resultaat 
over 10 en 20 jaar. De voorgestelde interventies 
in de uitvoeringsplannen krijgen een financiële 
vertaling en worden voorgelegd aan de partners. 
In het geval er extra middelen nodig zijn wordt met 
de partners gekeken naar de benodigde bijdragen. 
Alle partijen leveren inzit bij het opstellen van de 
uitvoeringsplannen. Daarnaast dragen corporaties 
bij met versterkte gebiedsteams, zet de politie 
meer capaciteit in met wijkagenten, dragen de 
schoolbesturen de helft bij aan de financiering van 
de brugfunctionarissen en stellen ze hun ruimten 
beschikbaar voor taallessen.

- Voor de opgave Jeugd zijn twee uitvoerings-
plannen (Jeugd 12- en Jeugd 12+) in uitvoering; 

- Voor Participatie en Armoede is een uitvoerings-
plan in uitvoering en ook voor Veiligheid zijn 
twee uitvoeringsplannen (dagelijkse overlast 
en aanpak criminele netwerken en verdien-
modellen) vastgesteld en worden uitgevoerd. 
Participatie en Armoede is binnen de bestaande 
begrotingen van partners opgelost;

- De uitvoeringsplannen Veiligheid zijn ook 
vastgesteld, de extra inzet wordt gefinancierd 
met externe middelen.

Het Pact is in de gemeentelijke begroting terug 
te vinden, op basis van een aantal besluiten:
- middelen toegekend bij de start van het 

Actieplan Poelenburg Peldersveld;

- middelen toegekend voor een bijdrage aan het 
programmamanagement van het Pact Poelenburg 
Peldersveld;

- middelen toegekend voor het uitvoeringsplan 
Taal, Opvoeden Onderwijs – 9 maanden- 12 jaar;

- middelen toegekend voor het uitvoeringsplan 
Jeugd 12+;

- middelen toegekend bij de begroting 2021 voor 
de additionele inzet op grof afval.

Daarnaast zijn er een aantal tijdelijke middelen 
beschikbaar vanuit het Rijk:
- Regio Deal ZaanIJ (2019-2022), onder andere 

bijdrage in de investeringskosten voor het Huis 
van de Wijk, Verlengde leertijd en tijdelijke 
financiering van de inzet op veiligheid en het 
team wijkgerichte overlast;

- Volkshuisvestingsfonds (BZK, 2021-2025), deels 
programma-organisatie en deels aanpak criminele 
netwerken);

- POK-middelen (2022, 2023), onder andere inzet 
sleutelpersonen, investeringen fysieke ingrepen, 
moeders van Zaanstad, aanpak arbeidsmigranten.

Organisatie Pact 
Partners Pact PP

Dagelijks Bestuur

Focusgroep Jeugd
Bewoners en partners

Focusgroep Part/Armoede
Bewoners en partners

Focusgroep Wonen, Focusgroep Veiligheid
Bewoners en partners

Participatie/Armoede Stuurgroep
Werkom, UWV, Welzijn, Gemeente

Fijn Wonen
Stuurgroep Wonen, Corporaties, Gemeente

Veilig Wonen
Stuurgroep Veiligheid, Politie, OM, 

Belastingdienst, Gemeente

Jeugd Stuurgroep 12- en Stuurgroep 12+
Onderwijs, GGD, Welzijn, Gemeente

Rijk
Gemeente
Schoolbesturen

Corporaties
Zorginstellingen
Bewoners

Politie
Cultuur/Sport
Vuilophalers

Werkom
Bedrijfsleven
HvA/InHolland

Moskee
Bibliotheek
Wijkorganisaties

Partner 
overleg

Programmabureau
Programmamanagement, 

opgavemanagers en communicatie

met een uitkering, van iemand zonder werkver-
gunning, zwartwerkers, KvK inschrijvingen die niet 
juist zijn en BRP inschrijvingen die niet juist zijn. In 
andere gevallen gaat het ook om strafbare feiten of 
zwaardere overtredingen op bestuursrechtelijk vlak. 
Dit heeft sinds de start met de uitvoering van inten-
sieve controles (mei 2022) onder andere geleid tot 
drie sluitingen en een weigering voor een verlenging 
van een horecavergunning. Daarbij startte 
een onderzoek van de belastingdienst rondom 
witwassen en van de Nederlandse Arbeidsinspectie 
vanwege aanwijzingen van het  faciliteren van een 
crimineel netwerk rondom mensenhandel. 

‘Niet handhaven is ook een vorm van 
verwaarlozing van je bewoners’ 
Bewoonster van Poelenburg

• Onderzoeken
Met instemming van de minister van Justitie & Veilig-
heid heeft een onderzoeksbureau in opdracht van de 
lokale driehoek de opdracht gekregen om onderzoek te 
doen naar de bovenlokale invloed van criminele fluïde 
netwerken in Poelenburg en Peldersveld. Op basis van 
informatiebronnen bij verschillende justitiële 

partners en gemeente worden criminele netwerken, 
de jonge aanwas en rising stars uit de wijken in 
kaart gebracht. De uitkomst van deze onderzoeken 
kunnen aanleiding zijn voor het interventieteam 
om verdiepende onderzoeken en controles uit 
te voeren. Als het gaat om de jonge aanwas en 
rising stars kan dit onderzoek relevante informatie 
opleveren op wie we ons moeten focussen vanuit 
een individuele aanpak. Zoals de Aanpak075. 

Naast vorengenoemd onderzoek is ook op basis van 
openbare bronnen onderzoek gedaan naar mogelijk 
malafide rechtspersonen en vastgoedeigenaren 
in Poelenburg en Peldersveld. Een deel van de 
eigenaren  en rechtspersonen die daar als mogelijk 
verdacht naar voren zijn gekomen, zijn reeds gecon-
troleerd door het interventieteam (zie hierboven) of 
loopt op dit moment nader onderzoek. 

‘Kinderen uit mijn klas worden 
uit stelen gestuurd door hun 
grootouders’
Docent basisschool

• Barrièremoddel glazenwassersbrache
In het eerste half jaar van 2022 hebben - onder 
begeleiding van het Centrum voor Criminaliteitspre-
ventie en Veiligheid (CCV) -  de belastingdienst, 
gemeente, arbeidsinspectie, Rabobank, Regionale 

Informatie- en Expertise Centra (RIEC) en politie een 
eerste aanzet gedaan voor het opzetten van een 
barrièremodel om de misstanden in de glazenwas-
sersbranche aan te pakken. Nog in het najaar van 
2022 beginnen diverse interventies.

Knelpunten
• Het verstoren van - soms zeer goed georganiseerde - criminele netwerken vraagt veel van de verschil-

lende organisaties. Qua samenwerking maar ook simpelweg wat betreft capaciteit. De capaciteit 
bij bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie en Belastingdienst blijkt soms te beperkt te zijn om echt 
slagkracht te creëren. Het is in korte tijd voorgekomen dat er een overtreding wordt geconstateerd, 
dit wordt doorgegeven aan de belastingdienst en de belastingdienst geen capaciteit beschikbaar 
heeft om het verder op te pakken. Dit is fnuikend als je aan overtreders willen laten zien dat misdaad 
niet loont. Maar ook langdurige onderzoeken naar onder andere witwaspraktijken of naar mogelijke 
sleutelfiguren krijgt niet altijd de aandacht die de problematiek recht doet. Met de gezamenlijke 
aanvraag vanuit preventie met gezag bij het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben we goede 
hoop dat daarin vanuit het Openbaar Ministerie een positieve wending komt.

• Wetgeving staat het delen van informatie tussen verschillende partners soms in de weg. En daarmee 
ook een effectieve aanpak. Om dit probleem van het niet mogen delen van informatie met externe 
diensten aan te pakken, wordt gewerkt aan het aanvragen van een RIEC Handhavingsknelpunt 
Zaandam Oost, zodat alle informatie onderling via de waarborgen van de RIEC-structuur kan worden 
uitgewisseld. Dit is echter een traject van maanden.

Organisatie en Financiën
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Samenvatting deel 2 - 
Kwantitatief

• Poelenburg en Peldersveld zijn wijken waar relatief 
veel jongeren tot 18 jaar wonen. Daarnaast zijn het 
wijken die relatief veel bewoners hebben met een 
niet-westerse migratieachtergrond. Uit de meest 
recente cijfers blijkt dat het aandeel bewoners met 
een westerse migratieachtergrond langzaamaan 
toeneemt. Dit kan duiden op het toenemende 
aantal Bulgaren dat hun plek in de wijken vindt. 
Waarbij we ook de kanttekening moeten plaatsen 
dat ook veel Bulgaren niet staan geregistreerd  en 
het daadwerkelijke aantal waarschijnlijk hoger ligt. 

• De demografische samenstelling van de wijk is ten 
opzichte van de voorgaande meting niet veran-
derd. Bewoners met kinderen en alleenstaanden 
vertegenwoordigen de grootste groep in Poelen-
burg en Peldersveld. 

•  Over de ontwikkelingen en voortgang voor 
de jeugd in de leeftijdscategorie 12 – kunnen nog 
geen conclusies worden getrokken. Dit komt omdat 
de meest recente cijfers ontbreken. Over het VVE 
bereik hebben we inzicht gekregen in het aantal 
afgegeven indicaties en bereik, maar de cijfers 
kunnen niet geïnterpreteerd worden voor meer of 
minder VVE bereik. 

• Het percentage eenoudergezinnen lijkt in Poelen-
burg te dalen en in Peldersveld toe te nemen van 
25,2% naar 29,6%. De peildatum is 2020. 

• Het percentage 18 t/m 30 jarigen met een 
startkwalificatie neemt voorzichtig toe en meer 
VWO of Havo/VWO adviezen zijn afgegeven ten 
opzichte van de vorige meting.

• Het percentage kinderen dat in Poelenburg in 
armoede leeft is in 2019 gedaald naar 24% en in 
Peldersveld naar 17%. 

• Het percentage bewoners met een bijstands- of 
arbeidsongeschiktheidsuitkering nam sinds 2018 
af in Poelenburg en Peldersveld en is in 2021 licht 
gestegen. Die stijging in 2021komt overeen met de 
landelijke trend. 

• Het percentage bewoners met een bijstands- of 
arbeidsongeschiktheidsuitkering is in Poelenburg 
en Peldersveld nog altijd hoger dan het Zaans 
gemiddelde.

• De inwoners van Poelenburg en Peldersveld 
ervaren steeds vaker een betere gezondheid,  
maar dat percentage ligt onder het Zaans 
gemiddelde.

• De WOZ-waarden zijn, net als in de rest van 
Nederland en Zaanstad, gestegen in Poelenburg en 
Peldersveld. 

•  Het aantal koopwoningen in Poelenburg 
en Peldersveld is gelijk gebleven. De verhouding 
tussen huur- en koopwoningen is hetzelfde. 

•  De Leefbarometer geeft aan dat de 
leefbaarheid in Poelenburg achteruit is gegaan. 
Van een score ‘zwak’ naar een score ‘onvoldoende’. 
In Peldersveld is de score gelijk gebleven. De 
peildatum is 2020.

• Het aantal misdrijven in Poelenburg en Peldersveld 
is afgenomen en dat komt overeen met de trend in 
Zaanstand.

VOORTGANGSRAPPORTAGE
DEEL 2 - KWANTITATIEF

2021
2022

Deel twee van de voortgangsrapportage laat het beeld van Poelenburg en Peldersveld in 
cijfers zien. De cijfers geven niet in alle gevallen de meest actuele situatie weer omdat niet 
alle bronnen hetzelfde peiljaar gebruiken. Bij iedere weergave staat de peildatum genoemd. 
Het gebied Zaandam Oost is een van de twintig gebieden dat onderdeel uitmaakt van het 
Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Vanuit het programma wordt een lande-
lijke monitor opgesteld waardoor er volgend jaar, naar verwachting, een uitgebreider beeld 
van het gebied in cijfers weergegeven kan worden. Een andere kanttekening is dat het niet 
altijd mogelijk is om de gegevens van Hoornseveld eruit te halen omdat Peldersveld geen 
wijk is maar een onderdeel is van de wijk Pelders- Hoornseveld.

Demografische gegevens
Het aantal inwoners in Poelenburg is zowel in 2021 
als in 2022 afgenomen. In 2020 woonden er nog 
8.845 mensen in Poelenburg. In 2021 8.760 en in 
2022 8.595. Dat is een afnamen van 250 inwoners 
ten opzichte van 2020. Het aantal jongeren is gelijk 
gebleven. Daarmee blijft Poelenburg de wijk met de 
meeste inwoners van 0 – 18 jaar.

Het aantal inwoners in Peldersveld is de afgelopen 
jaren ongeveer gelijk gebleven. In 2020 woonden 
er 5.870 mensen in Peldersveld. In 2022 telde 
Peldersveld 5.860 inwoners. 

% inwoners 0 tot 18 jaar % inwoners 65 jaar en ouder

Poelenburg Peldersveld Hoornseveld Zaanstad
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Samenstelling bevolking (CBS, jan 2022)

% Nederlandse achtergrond % niet-westerse migratieachtergrond

% westerse migratieachtergrond
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Samenstelling huishoudens (CBS, jan 2022)

% paar zonder kinderen

% alleenstaand
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% paar met kinderen

% huishouden overig
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Jeugd 12-

Vroegschoolse of voor-
schoolse opvang (VVE) 
Het VVE programma richt zich zowel op de taalont-
wikkeling als op beginnende rekenvaardigheid, 
motorische ontwikkeling en sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Het bereikcijfer is niet eenvoudig te 
berekenen. Elke gemeente hanteert een bepaalde 
norm voor het aantal uren dat een kind met een 
indicatie VVE dient te volgen. 
Over het VVE bereik hebben we inzicht in het aantal 
afgegeven indicaties en bereik, maar de cijfers 
kunnen niet geïnterpreteerd worden voor meer 
of minder VVE bereik omdat er andere cijfers zijn 
gebruikt ten opzichte van de vorige voortgangsrap-
portage.

Gemiddelde citoscore 

• De gemiddelde citoscore in Zaanstad ligt lager 
dan de gemiddelde score van Nederland. Binnen 
Zaanstad zijn er weer verschillen tussen wijken. In 
Poelenburg en Peldersveld ligt de gemiddelde score 
lager dan gemiddeld in Zaanstad 

• Er is de afgelopen jaren een stijgende trend waar te 
nemen in de gemiddelde citoscore. Dit geldt zowel 
landelijk als voor Zaanstad. Naar verhouding was 
de stijging tussen 2018 en 2019 relatief sterk in 
Poelenburg en Peldersveld, van gemiddeld 528,2 
naar 530,1 resp. 530,2.

• Het cijfer over de gemiddelde citoscore uit 2020 
en 2021 ontbreekt. In deze jaren is er geen eind-
toets afgenomen vanwege de coronapandemie.

 Peilmoment Zaanstad Poelenburg Peldersveld Hoornseveld Streefwaarde 10 jaar

Bereik VVE** kinderen 2,5-4 jaar 2021 71,6% 81,9% 76,1% 90%

Bereik VVE** kinderen 2-4 jaar 2020 49,60% 53,40% 66,90% 

Gemiddelde citoscore eind groep 8 periode 2019 533,1 530,1 530,2 533,6 530

% 18-30 jarigen met een startkwalificatie periode 2020 86% 79% 80% 80%

% Obesitas klas 1 en 2 VO (2019) + 2019 20% 38% 33% 30%

Bereik VVE kinderen 2,5-4 jaar
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Jeugd 12+
Op basis van de onderwijsmonitor hieronder een 
selectie van leerlingen met een Havo-, Havo/VWO- of 
VWO-advies.

In Poelenburg en Peldersveld is 
het percentage kinderen dat een 
Havo/VWO- of VWO-advies krijgt, 
toegenomen. Dit aandeel is nog steeds lager 
dan het gemiddelde van Zaanstad.

Percentage 18 t/m 30 jarigen met startkwalificatie
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Po
el

en
bu

rg
Pe

ld
er

s-
 e

n 
Ho

or
ns

ev
el

d
Za

an
st

ad
(in

cl
. P

P)

2017

2018

2017

2018

2017

2018

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

17,9%

17,7%

9,8% 16%

10,7%

8,4% 7,5%11,2%
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16,3% 6,5% 13,8%

17,4%

2019 18,4% 9,3% 15%

2019 17% 8,5% 9,6%

2019 9% 8,3%17,4%

Percentage 18 t/m 30 jarigen met startkwalificatie

87,9% 88,1% 88,4%
85,4% 85,6% 85,7%

75,7% 76,9% 77,2% 79,0% 80,0% 79,3% 78,5% 79,5%

Nederland Zaanstad (incl. PP) Poelenburg Pelders- en Hoornseveld
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Startkwalificatie 

• Het percentage 18 t/m 30 jarigen met een 
startkwalificatie in Zaanstad ligt lager dan het 
percentage gemiddeld van Nederland. Binnen 
Zaanstad zijn er weer verschillen tussen wijken. 
In Poelenburg, Peldersveld en Hoornseveld ligt het 
aandeel 18 t/m 30 jarigen met een startkwalifi-
catie lager dan gemiddeld in Zaanstad. 

• Het aandeel 18 t/m 30 jarigen met een startkwa-
lificatie in Poelenburg bedroeg in 2020 79,0% 
versus 79,5% in Pelder- en Hoornseveld. 

Er is nog steeds een stijgende 
lijn waar te nemen, met name in 
Poelenburg.

• Poelenburg en Peldersveld lopen achter t.o.v. 
Zaanstad en met name Poelenburg maakt de 
grootste sprongen vooruit.

2019 % overgewicht en obesitas

 Sociaal wijkteam Contactmoment:
2 jaar

Contactmoment:
3 jaar

Contactmoment:
5 jaar

Contactmoment:
groep 7

Contactmoment:
Klas 1 en 2 VO

Pelders, Hoornseveld 9% 14% 14% 30% 33%

Poelenburg 14% 21% 18% 41% 38

Zaanstad (incl. PP) 9% 12% 10% 21% 20%

Minder dan vijf kinderen, percentages worden niet weergegeven.
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Armoede Percentage minimahuishoudens (CBS, 2020)
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Sinds 2017 zagen we een lichte afname van het 
aantal huishoudens dat moest rondkomen van een 
minimuminkomen in Poelenburg en Peldersveld. 
Ook nam het aantal eenoudergezinnen dat leeft in 
armoede af. Armoede komt relatief vaker voor onder 
eenoudergezinnen, daarom monitoren wij deze 
doelgroep apart. 
• Het percentage bewoners met een bijstands- of 

arbeidsongeschiktheidsuitkering ligt in Poelenburg 
en Peldersveld hoger dan het Zaans gemiddelde , 
maar de lichte stijging in het aantal bijstandsuit-
keringen  is waarschijnlijk het gevolg van corona..

Het percentage kinderen dat in 2019 
in armoede opgroeide is in beide 
wijken gedaald met 3% tot 24% 
van de kinderen in Poelenburg en 
17% van de kinderen in Peldersveld 
Hoornseveld.

Het percentage eenoudergezinnen dat 
in armoede leeft daalt in Poelenburg 
en is in Peldersveld gestegen in 2020.

% bewoners met bijstandsuitkering, WW-uitkering of arbeidsongeschiktheid

Indicator Peilmoment Zaanstad
(incl. PP)

Poelenburg Peldersveld Pelders- en 
Hoornseveld

% bewoners met bijstands-
uitkering

sep-21 4% 7% 7% 8%

mrt-20 3% 7% 6% 6%

% bewoners met WW
sep-21 4% 2% 2% 2%

mrt-20 2% 2% 2% 2%

% arbeidsongeschikt
sep-21 8% 11% 12% 12%

mrt-20 7% 9% 10% 9%

(bron: CBS)

Percentage eenoudergezinnen in armoede (CBS, 2020)
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Bijstand

• Het percentage bewoners met een bijstands- of 
arbeidsongeschiktheidsuitkering nam sinds 2018 
af in Poelenburg en Peldersveld en is in 2021 
licht gestegen en is waarschijnlijk het gevolg van 
corona. Dit komt overeen met de landelijke trend.

• Het percentage bewoners met een bijstands- of 
arbeidsongeschiktheidsuitkering is in Poelenburg 
en Peldersveld nog altijd hoger dan het Zaans 
gemiddelde.

Jeugdwerkloosheid

• Het is lastig om een volledig beeld van 
jeugdwerkloosheid te krijgen, omdat veel 
jongeren niet in aanmerking komen voor een 
uitkering. Hierdoor blijven zij buiten beeld. We 
verwachten dat meer jongeren werkloos zijn 
dan we terugzien in deze cijfers. 

Percentage jongeren bij JOLO t.o.v. totaal aantal jongeren 18-27 (eigen cijfers) 
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Percentage inwoners met bijstand t.o.v. aantal inwoners 18-65 (eigen cijfers) 
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Dit zijn absolute cijfers. Logischerwijs liggen deze lager in een wijk dan voor totaal Zaanstad.

Welbevinden
Gezondheid

Mensen in Poelenburg en Peldersveld zijn minder 
gezond dan de gemiddelde Zaankanter en 
Nederlander. Zij ervaren hun gezondheid als minder 
goed en hebben vaker last van langdurige ziekte 
en aandoeningen. We zien echter wel een verbetering 
ten opzichte van de cijfers uit 2016. 

Bewoners uit Poelenburg en 
Peldersveld ervaren een betere 
gezondheid maar nog altijd slechter dan de 
gemiddelde Zaankanter. 

Het percentage bewoners met een 
langdurige ziekte of aandoening lijkt 
af te nemen in beiden wijken.

12,8%

6,7%

9,6%

18,5%

8,3%

13,1%

20,6%

9,8%

16,8%
18,2%

9,8%
10,3%

13,0%
12,1%

19,9%

9,9%10,1%

Geeft aan niet voldoende contacten met andere mensen te hebben (in %)
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Welbevinden (bron: Zaanpeiling)

Fase Zaanstad 
(incl. PP)

Poelenburg Pelders- en 
Hoornseveld

Voelt zich medeverantwoordelijk voor de 
leefbaarheid in de buurt (2020)

80,8% 72,5% 82,1%

Actief geweest om de buurt te verbeteren 
(2020)

28,8% 28,6% 25,3%

De mensen kennen elkaar in deze buurt 
nauwelijks (2020)

26,3% 33,3% 31,0%

De mensen gaan in deze buurt prettig met 
elkaar om (2020)

63,3% 42,5% 56,6%

Actief als vrijwilliger (2020) 29,9% 24,8% 28,1%

Verricht Mantelzorg (2020) 9,6% 16,8% 10,3%



13

Wonen 1
Woningvoorraad naar eigendom:
Differentiatie aanbod: sociale huur vs vrije 
sector + koop: 40/60

• Er is een kleine verschuiving van huur naar koop 
zichtbaar sinds 2015. Poelenburg telt in 2019 
33% koopwoningen en dat was in 32%. Pelders-
veld telt 34% koopwoningen en dat was 31%. In 
beide buurten is dit het gevolg van een dalend 
aandeel corporatiewoningen. Deze cijfers zijn niet 
veranderd in 2020. 

• Het gemiddeld aantal koopwoningen is in Poelen-
burg en Peldersveld nog altijd lager dan gemiddeld 
in Zaanstad.

• De landelijke trend is een stijgende WOZ-waarde. 
Ook in Poelenburg en Peldersveld is de 
WOZ-waarde gestegen.

Woningbouwontwikkeling: 
Herstructureren en verdichten

• Op de rol staan onderstaande bouwprojecten:  
3 projecten in Poelenburg In totaal worden er in de 
periode 2020-2029 483 woningen volgens plan 
opgeleverd. 

• Alle woningen van deze projecten zijn aardgasloos. 
• De exacte verdeling appartementen en grond-

gebonden (GGB) woningen is nog niet bekend 
want de verdeling van de Spaghettiflat is nog niet 
bepaald. Er komen in ieder geval 128 GGB van de 
483 totaal is 27% GGB.

• Twee van de plannen vinden plaats op een 
verdichtingslocatie: Poelenburg Oost en Pauweven, 
de andere twee plannen zijn sloop/nieuwbouw 
projecten: de Spaghettiflat (117 sloop → 320 
nieuwbouw). 

Aandeel koopwoningen 2015, 2019 en 2020
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Tabel 1. Verdeling woningvoorraad naar eigendomssituatie (CBS, 2020)
2020
Gebied koop huur wv corpo wv overig

Poelenburg 33% 68% 62% 4%

Peldersveld 34% 66% 61% 5%

Zaanstad 55% 46% 37% 8%

Tabel 2. Woningbouwplanning (2020)

brtnr type projecten totaal

1210 Verdichtingslocatie Poelenburg Oost fase 1: 35 APP en 64 GGB 99

1210 Verdichtingslocatie Pauw even: allen GGB 43

1210 Sloop/Nieuwbouw (woningen) OLV locatie: Ds. Martin Luther Kingweg
Opgeleverd in 2020

21

1210 Sloop/Nieuwbouw (woningen) Spaghettiflat 320

Totaal 483

Wonen 2

De Zaanpeiling is het schriftelijke enquêteonderzoek, met tweejaarlijks representatieve resultaten op 
wijkniveau. Het onderzoek wordt op wijkniveau tweejaarlijks gehouden en vormt daarmee een zinvolle 
bron voor het monitoren van de wijken in de komende jaren. Er zijn wel een tweetal kanttekeningen. 
1. De wijk Poelenburg zit er in voldoende mate ‘in’, de buurt Peldersveld maakt onderdeel uit van de 

wijk Pelders-/Hoornseveld*. Het is niet na te gaan in welke buurt de respondenten wonen. In de 
toelichting bij de grafieken wordt gesproken over de inwoners Pelders-/Hoornseveld**, waarmee 
indicatief Peldersveld wordt bedoeld. 

2. Ook wat betreft herkomst inwoners is er een vertekening. Sowieso geldt dat deelname van Nederlan-
ders aan de enquête hoger is (82% van de respondenten is Nederlands, in werkelijkheid gaat het in 
de groep 18-80 om 67%); het aandeel respondenten met migratieachtergrond is in de Zaanpeiling 
lager dan in werkelijkheid. 

3. In het voorjaar van 2023 wordt de update van de cijfers verwacht.

Ondanks deze vertekeningen biedt de Zaanpeiling belangrijke (indicatieve) informatie over beleving 
van woonomgeving, mogelijke verhuisgeneigdheid, belangrijkste problemen in de buurt, ervaren 
overlast, gehechtheid aan de buurt, verloedering, gevoel van veiligheid.

Toelichting grafieken
Inwoners van Poelenburg geven de woonomgeving 
een 5,8, inwoners van Pelders-/Hoornseveld* geven 
een 7,0. Met name Poelenburg is lager dan gemiddeld 
in Zaanstad.
De verhuisgeneigdheid onder inwoners van Poelen-

burg en Pelders-/Hoornseveld is hoog (en duidelijk 
hoger dan gemiddeld). Zes op de tien inwoners van 
Poelenburg wil binnen 2 jaar verhuizen en voor 
de inwoners van Pelders-/Hoornseveld* geldt dit 
voor 54%. In Zaanstad gemiddeld zegt 44% van de 
inwoners binnen twee jaar te willen verhuizen.
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Wonen 3
Meer dan de helft van de inwoners van Poelenburg 
én Pelders-/Hoornseveld vindt de buurt heel erg of 
een beetje verloederd. Het aandeel inwoners dat de 
buurt niet of nauwelijks verloederd vindt is bijna de 
helft van het gemiddelde in Zaanstad. Een op de vijf 
inwoners van Poelenburg heeft hierover geen mening. 
Inwoners van Poelenburg en Pelders-/Hoornseveld 
zijn duidelijk minder (zeer) gehecht aan de eigen 
buurt dan gemiddeld in Zaanstad: 37% van de 
inwoners in Poelenburg voelt zich (zeer) gehecht aan 
de eigen buurt en 46% van de inwoners in Pelders-/ 
Hoornseveld.

• Alle cijfers die worden weergegeven komen uit de 
Zaanpeiling met als peildatum 2020. 

44% 44%44% 44%
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Overlast van andere bewoners vervuiling woonomgeving (afval etc) Parkeerproblemen
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Fijn en Veilig Wonen

• Inwoners van beide Pact-wijken voelen 
zich vaker (zeer) onveilig dan inwoners van 
Zaanstad gemiddeld. Het aandeel inwoners 
dat zich (zeer) onveilig voelt, is in beide wijken 
bijna twee keer zo hoog. Het aandeel inwoners 
dat zich (zeer) veilig voelt is ook duidelijk lager 
dan gemiddeld in Zaanstad. In Poelenburg voelt 
57% zich (zeer) veilig, in Pelders-/Hoornseveld 
68% terwijl het gemiddelde op 78% ligt. 

• In Poelenburg ervaren inwoners parkeer-
problemen als het grootste probleem in hun 
buurt (27%). Vervuiling van de woonomgeving 
volgt daarna (23%). In Pelders-/Hoornseveld 
vormt de vervuiling van de woonomgeving het 
grootste probleem (27%). In beide buurten 
ervaart men meer dan gemiddeld overlast 
van andere bewoners. Meer dan de helft 
(55%) van de inwoners in Poelenburg heeft 
overlast van groepen (hang) jongeren. Dit is 
meer dan gemiddeld in Zaanstad. In Pelders-/
Hoornseveld* ligt dit percentage vrijwel op 
het percentage van het stedelijk gemiddelde. 
In deze buurt is het aandeel inwoners dat 
overlast ondervindt van dakloze, verslaafde of 
verwarde mensen hoger (28%) dan gemiddeld.
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 Actief geweest om de buurt te verbeteren
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Leefbaarheid 1

 De mensen gaan in deze buurt prettig met elkaar om: (zeer) eens
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 De mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks: (zeer) eens
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2016 2018 2020

Voelt zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt
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Alle cijfers die worden weergegeven komen uit de Zaanpeiling met als peildatum 2020. 

Leefbaarheid 2
Leefbaarheidssituatie

Gebied 2002 2008 2012 2014 2016 2018 2020

Poelenburg 3 - onvoldoende 3 - onvoldoende 3 - onvoldoende 3 - onvoldoende 3 - onvoldoende 2 - zeer zwak 3 - onvoldoende

Peldersveld 3 - onvoldoende 4 - zwak 4 - zwak 4 - zwak 4 - zwak 3 - onvoldoende 3 - onvoldoende

Zaanstad 6 - ruim voldoende 6 - ruim voldoende 6 - ruim voldoende 6 - ruim voldoende 6 - ruim voldoende 6 - ruim voldoende 6 - ruim voldoende

Legenda:
  Zeer onvoldoende
  Ruim onvoldoende
  Onvoldoende
  Zwak
  Voldoende
  Ruim voldoende
  Goed
  Zeer goed
  Uitstekend

2018 2020
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Leefbaarheid 3

 Schoonhouden van de buurt
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 Wijze van afvalinzameling
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Alle cijfers die worden weergegeven komen uit de Zaanpeiling met als peildatum 2020. 

Veiligheid

• Onder een misdrijf wordt verstaan: Een gere-
gistreerd misdrijf is een misdrijf, door de politie 
vastgelegd in een proces-verbaal van aangifte of 
in een ambtshalve opgemaakt proces-verbaal. 
Misdrijven zijn de feiten, strafbaar gesteld in het  

 Wetboek van Strafrecht en in tal van bijzondere 
wetten, waaronder de Opiumwet, de Wegenver-
keerswet en de Wet Wapens en munitie. Bron is de 
politieregistratie Basis Voorziening Informatie (BVI)

Voor beiden wijken geldt dat er een 
dalende trend is te zien. 

 Het zijn absolute cijfers. De linker grafiek geeft 
daardoor een vertekend beeld. Logischerwijs liggen 
deze lager in een wijk dan voor totaal Zaanstad.

Ontwikkeling aantal misdrijven

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pelders- en Hoornseveld 687 620 636 584 520 530 534 529 646 522

Poelenburg 513 509 433 390 407 351 339 403 462 360

Zaanstad 9575 9410 8862 8649 7851 6896 6366 6992 6967 6632
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