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Samenvatting en conclusie
Over de gebiedsontwikkeling van Zaandam Centrum is een groot deel van het Zaanpanel in
de loop van tijd opmerkelijk positiever gaan denken. Van degenen die bij de start van
Inverdan er (enigszins of zeer) negatief tegenover stonden is ruim 70% positiever geworden.
Ook onder degenen die zich nog geen duidelijke mening hadden gevormd, is dit (ruim 60%)
gebeurd.
Vergeleken met het panelonderzoek uit 2009 ‘Inverdan wordt zichtbaarder’ blijkt ook dat voor
de steekwoorden als ‘gedurfd’ en ‘zet Zaanstad op de kaart’ nu nog vaker dan in 2009 de
kwalificatie ‘zeer van toepassing’ wordt gebruikt.
Ruim een kwart van het panel verblijft langer dan voorheen in Zaandam Centrum. Maar het
gebruik van het centrum hangt (uiteraard) sterk samen met de plaats waar men woont, zoals
uit de resultaten blijkt (zie bijv. tabel 4).
Kritiek is er uiteraard ook: op de kosten, het (beperkte) winkelaanbod, de architectuur, de
bereikbaarheid en parkeervoorzieningen en de rol van de gemeente. Men mist ‘betere
restaurants’, (meer) diversiteit, betaalbare woningen …
Met betrekking tot de gevoelens van (on)veiligheid geeft het panel van een aantal plekken
aan dat men zich er (soms) onveilig voelt: het betreft vooral het gebied bij het busstation en
het NS-station en vooral ’s avonds.

Inleiding
In het Masterplan Inverdan 2003 dat is opgesteld voor de herinrichting van het centrum van
Zaandam (Inverdan) geldt als belangrijkste doel dat Zaanstad weer een nieuw kloppend hart
krijgt. De ontwikkeling van het plangebied Inverdan is inmiddels tien jaar onderweg. Dit is een
goed moment om vast te stellen in hoeverre dit doel is gehaald. Een onderdeel van deze
tussentijdse evaluatie is een enquêteonderzoek onder het Zaanpanel over de beleving en
waardering van het centrum van Zaandam. De Projectgroep Inverdan heeft Onderzoek en
Statistiek hiervoor de opdracht gegeven.
enquête en respons
Het Zaanpanel heeft de afgelopen jaren vaker een vragenlijst gekregen over Inverdan. Het
meest recente panelonderzoek vond plaats in 2009, en betrof een meting van beleving en
houding ten aanzien van Inverdan in de tijd dat de ‘contouren van Inverdan steeds beter
zichtbaar werden’. Een deel van deze resultaten wordt gebruikt ter vergelijking met de
resultaten van het nieuwe onderzoek.
Voor de tussentijdse evaluatie heeft het Zaanpanel (bestaande uit ongeveer 2.300 leden) in
oktober 2013 een uitnodiging ontvangen voor het invullen van de online-vragenlijst. 1.030
Panelleden hebben de enquête volledig ingevuld, wat een respons oplevert van 45%.
Waarschuwing vooraf: de uitkomsten zijn vooral indicatief van aard omdat het Zaanpanel niet
representatief is voor alle inwoners van Zaanstad. Het aantal ouderen tussen 50 en 65 jaar is
namelijk oververtegenwoordigd en er nemen relatief meer hoog opgeleiden deel. Ook het
aandeel vrouwen is relatief kleiner. Om de werkelijke verdeling naar leeftijd en geslacht van
de Zaanse inwoners (18-80 jaar) enigszins te benaderen is er voor de resultaten een weging
toegepast.
structuur rapportage
Hierna wordt verslag gedaan van de belangrijkste resultaten. De structuur van het rapport is
als volgt:
§ Oordeel over de gebiedsontwikkeling en beleving van Zaandam Centrum.
§ Bezoekfrequentie. Hoe vaak en waarvoor bezoekt men het centrum?
§ Waardering winkelen en winkelaanbod.
§ Veiligheid in Zaandam Centrum.
§ Wonen in Inverdan
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Oordeel en beleving Zaandam Centrum
helemaal enigszins neutraal enigszins helemaal weet niet
mee eens mee eens
mee
mee
/ geen
oneens
oneens
mening
44
42
8
3
3
1
56
31
5
4
3
1
50
31
10
4
5
2
13
31
31
8
17
1
8
21
38
9
21
2

uitspraken over het centrum van Zaandam
Zaanstad heeft met Inverdan een centrum om trots op te zijn
de herinrichting van de Gedempte Gracht is aanwinst voor het centrum
het is goed voor Zaanstad dat het gebied Inverdan is ontwikkeld
ik ga nu vaker naar het centrum van Zaandam om te winkelen
ik ga nu vaker naar Zaandam om uit te gaan

tabel 1: oordeel over uitspraken over het centrum van Zaandam

Het overgrote deel van het panel vindt dat Zaandam met Inverdan een centrum heeft om trots
op te zijn, vindt de herinrichting van de Gedempte Gracht geslaagd en een aanwinst voor het
centrum. Ook vindt het merendeel dat het voor Zaanstad goed is dat het gebied Inverdan is
ontwikkeld. Het enthousiasme blijkt ook duidelijk uit toelichtingen op later in de enquête
gestelde vragen. Een kleine greep hieruit:
‘De meeste radicale bouwprojecten zien er alleen mooi uit op de tekening. Bij Inverdan leek het
weer een duur project te zijn van de weledelgeleerde. Echter het is een prettig en gezellig geheel
geworden waarbij er rekening is gehouden met de menselijke maat. Mijn mening is positiever
geworden omdat het kleinschalig en knus over komt’.
‘De uitstekende en gedurfde aanpak van het gehele project. Het resultaat mag er al zijn!’

Het aandeel respondenten dat een negatief oordeel heeft ten aanzien van deze eerste drie
stellingen is klein.
Enthousiasme over het vernieuwde centrum betekent niet automatisch dat iedereen er nu ook
(veel) vaker naar toe gaat. Ongeveer veertig procent van de respondenten gaat vaker dan
voorheen naar het centrum om er te winkelen en bijna dertig procent om er uit te gaan. Dit
(gedragsaspect) hangt uiteraard samen met woonplaats en persoonlijke voorkeuren.
Het panel is gevraagd rapportcijfers te geven voor een aantal aspecten m.b.t. de
herinrichting. Rapportcijfer I:
§
§
§

De inrichting van de openbare ruimte:
De bijzondere architectuur:
De nieuwe woningbouw:

7,3
7,6
6,9

steekwoorden
Het panel is gevraagd om het centrum te beoordelen op een aantal steekwoorden. In
hoeverre vindt men deze zeer van toepassing (z.v.t.)? In 2009 is deze vraag (in iets
gewijzigde vorm) ook gesteld. Destijds ging het nog om het gebied Inverdan dat volop in
uitvoering was.
Zaandam z.v.t.
beoordeling centrumgebied
54%
49%
49%
38%
36%
32%
11%
5%

gedurfd
zet Zaanstad op de kaart
geeft positieve impuls
voelt prettig
mooi
sfeervol
overdreven
past niet bij Zaanstad

overig totaal Zaanstad totaal Zaanstad
Zaanstad z.v.t.
z.v.t. 2013
z.v.t. 2009
56%
41%
37%
28%
27%
23%
12%
7%

54%
45%
44%
34%
32%
29%
11%
6%

37%
17%
30%
18%
13%
27%
15%

tabel 2: oordeel over steekwoorden m.b.t. het centrum van Zaandam

‘Gedurfd’ vindt meer dan de helft het nieuwe centrum, voor bijna de helft ‘zet het Zaanstad op
de kaart’ en geeft de gebiedsontwikkeling het centrumgebied een positieve impuls. Bij de
twee zonet genoemde steekwoorden is het verschil tussen panelleden uit Zaandam en overig
Zaanstad wat groter te noemen. Dit geldt overigens ook voor ‘voelt prettig’ en ‘sfeervol’.
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Nog meer dan in 2009 wordt bij de steekwoorden het oordeel ‘zeer van toepassing’ gebruikt,
met name is dit het geval bij ‘zet Zaanstad op de kaart’ (eerst zien dan geloven…?). Uit het
panelonderzoek in 2009 was dit nog maar 17% van toepassing.
houding tegenover de gebiedsontwikkeling Inverdan vòòr de start en nu
Het panel is gevraagd na te denken over de tijd
waarin de gebiedsontwikkeling volop in gang was.
Hoe stond men toen tegenover de plannen van
1
Inverdan? Uit grafiek 1 blijkt dat de positieve en
zeer negatief
13%
negatieve meningen onder het panel elkaar vòòr
de start ongeveer in evenwicht hielden: 38% was
positief en 40% negatief. Ruim één op de vijf
panelleden (22%) had zich nog geen duidelijk
oordeel gevormd.
enigszins

zeer positief
14%

enigszins
positief
24%

negatief
27%

Maar de opvattingen zijn in positieve zin veranderd. Grafiek 2 toont duidelijk aan dat het
stadscentrum van Zaandam volgens het panel
toch echt een positieve impuls heeft gekregen.
In de grafiek zijn de antwoorden op de bovengenoemde vraag afgezet tegen de antwoorden op
de vraag of men anders is gaan denken.

neutraal
22%

grafiek 1: Houding tegenover Inverdan vóór de start
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neutrale houding vòòr start

negatieve houding vòòr start
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grafiek 2: Is de mening over Inverdan van vóór de start nu veranderd?
voor de s

Een opvallend hoog percentage (ruim 70%) van het panel, dat eerder een negatief oordeel
had, is positiever gaan denken over het stadcentrum. Van degenen, die nog geen duidelijke
mening hadden, is ruim 60% ‘omgegaan’ … in positieve zin. Van de respondenten, die al
positief waren, is de helft nog positiever over Inverdan gaan denken of is hun mening
ongewijzigd gebleven.
positiever
Ruim 500 panelleden hebben hun antwoord op de vraag waarom men positiever is gaan
denken, toegelicht. Hierna volgt een selectie van argumenten, aangegeven door de
respondenten zelf, waarom men positiever over de gebiedsontwikkeling is geworden. Veel
gebruikte steekwoorden of zinnetjes lopen uiteen van ‘geslaagd’, ‘eerst zien dan geloven’,
‘door het resultaat’, ‘mooier, beter dan verwacht’, tot ‘gezelliger’.
Enkele quotes:
§
§
§

1

‘architectuur en uitstraling. Het is een aantrekkelijk centrum geworden waarmee je voor de dag
kan komen. Een beetje megalomaan is het nog wel maar dat is eigenlijk ook wel weer leuk’.
‘met name de Gracht ziet er mooier uit dan ik had verwacht’
‘de eerste oplevering van het Intel hotel heeft mij getoond dat er echt een positieve impuls
uitging/uitgaat van Inverdan’.

Een klein aantal panelleden woonde toen nog niet in Zaanstad, zij blijven buiten beschouwing bij deze vraag.
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§
§

§
§
§
§
§

‘de gracht is mooi geworden, daar had ik mijn twijfels over maar met de bebouwing samen is
het 1 geheel geworden, het is zeer aantrekkelijk om te zien. Zaandam blijft toch moeilijk maar
het is ze wel gelukt om er iets aantrekkelijks van te maken’.
‘voor het centrum van Zaandam is veel verbeterd. Een lezing van de architect waarin hij zijn
visie en inzichten gaf op de gerealiseerde nieuwbouw toonde aan dat er wel een idee achter de
vernieuwing van Zaandam zat. Het is jammer dat het de gemeente nooit is gelukt dat duidelijk
aan haar inwoners te communiceren. Ik denk dat het voor Zaandam zeker positief is geweest.
Helaas is dat ten koste gegaan van de andere 6 dorpen die deel uitmaken van de gemeente’.
‘ik hoor van mensen van buiten de Zaanstreek hoe mooi en apart zij het vinden, het heeft weer
allure gekregen’.
‘ik vind de gracht erg leuk geworden. Van te voren zag ik dat niet zo zitten. Bang dat het een
stinkend vies stroompje water zou worden. De waterspeeltuin is ook erg leuk
‘ik vind de nieuwe gebouwen bijzonder. Het is geen eenheidsworst. De waterpartijen met
bruggetjes en andere bouwsels doen gezellig aan’.
‘ik vond het plan er goedkoop uitzien, pretpark-achtig. Dat vind ik nog steeds maar ik merk dat
ik er van geniet. Het is niet mijn smaak maar ik ga nu graag naar de stad, het heeft een
gezellige atmosfeer en ik ben er nu erg blij mee’.
‘vooraf vond ik de kosten te hoog. Dat vind ik nog steeds. Echter er staat iets prachtigs en dat
mag ook gezegd’.

negatiever
Er zijn ook panelleden negatiever gaan denken. Er is een heel licht verband tussen het feit
dat men negatiever over het stadscentrum van Zaandam is gaan denken en de plaats waar
men woont. Panelleden die niet in Zaandam wonen, zijn relatief negatiever geworden.
De toelichtingen op deze vraag hebben betrekking op de kosten (‘te duur’), de architectuur
(‘de Efteling’), het winkelaanbod (‘beperkt’), de mobiliteit en bereikbaarheid (‘het stadhuis is
moeilijk toegankelijk voor gehandicapten’, ‘fietsparkeervoorzieningen zijn onvoldoende’) en de
rol van de gemeente (‘Zaanstad heeft teveel geld uitgegeven en een zwalkend beleid
gevoerd’).
Enkele quotes:
§
§
§
§

‘ik vind dat Zaanstad een te grote broek heeft aangetrokken, een te duur project met te weinig
rendement, en een molensteen om de nek van de burgers van Zaanstad, en haar toekomstige
bewoners’.
‘ik vind het gebied prachtig geworden maar het winkelaanbod is zeer teleurstellend. Het is een
super opgesmukte ABC winkelformule met een zeer beperkt aanbod aan artikelen. Als ik echt
iets moet hebben dan ga ik naar Amsterdam’.
‘ik kan mij werkelijk niet voorstellen dat er mensen zijn die het fijn vinden om als een
playmobilpoppetje rond te lopen in een winkelcentrum waar alles gericht is op het materialisme
en koopgedrag. Vooral de Primark is dodelijk’.
‘wat als een maquette mooi leek te zijn, bleek kitscherig en overdreven. Te veel kleuren en
stijlen door elkaar resulteert in geen harmonieus geheel. Ik zie het centrum als een grote lego
doos’.

beveelt men het stadscentrum aan?
Zestig procent van het panel beveelt het Zaandam Centrum aan bij familie, vrienden,
kennissen en/of relaties, vooral voor de bijzondere architectuur (67%), het geheel (64%) en
de inrichting van de openbare ruimte (40%). In veel mindere mate beveelt men het centrum
aan voor winkels (17%) of de woningbouw (8%).
Een aantal panelleden voegt hierbij nog toe:
“alleen voor de Gedempte Gracht”,
“de hele metamorfose van het centrum”,
“dat maffe hotel en stadhuis”,
“de beste muziekschool van Nederland”,
“de terrassen aan de gracht bij mooi weer”,
“eigentijds met een glimlach naar het verleden”,
“het grote verschil tussen oude en nieuwe situatie”,
“het is gewoon prachtig geworden. Een eenmalige kans 100% benut.:-)”,
“ik kan aanbevelen wat ik wil maar parkeren blijft te duur”,
“leuke wandeling”, “mooiste winkelstraat van Nederland”,
“ondersteuning keuze voor wonen in Zaandam” en “voor de Primark”.
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Het panel is gevraagd rapportcijfers te geven voor de winkels en voorzieningen in het
centrum. Rapportcijfer II:
§
§
§
§

het winkelaanbod voor de dagelijkse boodschappen
het winkelaanbod voor de niet-dagelijkse boodschappen
de culturele voorzieningen
de horecavoorzieningen

6,5
6,7
6,6
7,0

Bezoekfrequentie Zaandam Centrum
Onderstaande tabel geeft weer hoe vaak men het centrum van Zaandam bezoekt voor de
(niet-)dagelijkse boodschappen, culturele voorzieningen en horeca.
bezoekfrequentie (in %) Zaandam Centrum voor:

dagelijkse
niet-dagelijkse
culturele
boodschappen boodschappen voorzieningen
15
21
21
8
11
24
100

meerdere keren per week
eens per week
een tot twee keer per maand
eens per twee maanden
een tot twee keer per jaar
nooit
totaal

9
25
38
16
9
3
100

horecavoorzieningen

1
3
18
27
36
16
100

1
6
21
27
30
15
100

tabel 3: oordeel Bezoekfrequentie Zaandam Centrum

Ruim een derde van het panel (36%) bezoekt Zaandam Centrum ten minste 1 keer per week
voor de dagelijkse- én de niet-dagelijkse boodschappen. Voor de niet-dagelijkse boodschappen bezoekt eveneens ruim een derde deel van het panel (38%) het centrum 1 à 2 keer
maand. Het bezoek van culturele- en horecazaken in het centrum is minder frequent op dit
niveau (4% resp. 7%), maar dit hangt uiteraard samen met het type voorziening.
Met name voor de dagelijkse- en niet-dagelijkse boodschappen geldt dat de plaats, waar men
woont, meestal bepalend is voor waar men dit doet. Tabel 4 geeft de verschillen weer tussen
de panelleden afkomstig uit Zaandam en de ‘Zaanse dorpen’.
frequentie
bezoek Zaandam Centrum

meerdere
keren per
week

eens per
week

een tot twee
keer per
maand

eens per
twee een tot twee
maanden keer per jaar

nooit

gemiddeld

dagelijkse boodschappen
Zaandam

90%

78%

51%

51%

35%

36%

57%

Zaanse dorpen

10%

22%

49%

49%

65%

64%

43%

niet-dagelijkse boodschappen
Zaandam

86%

78%

56%

38%

23%

27%

57%

Zaanse dorpen

14%

22%

44%

62%

77%

73%

43%

culturele voorzieningen
Zaandam

59%

77%

68%

61%

49%

53%

57%

Zaanse dorpen

41%

23%

32%

39%

51%

47%

43%

horeca
Zaandam

82%

77%

69%

59%

52%

40%

57%

Zaanse dorpen

19%

23%

31%

42%

48%

61%

43%

tabel 4: Bezoek Zaandam Centrum, onderscheiden naar Zaandam en Zaanse dorpen
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Aan degenen, die heel weinig het Zaandamse centrum bezoeken, is gevraagd waar men dit
wél doet. De dagelijkse boodschappen doet men vooral in de eigen wijk en de niet-dagelijkse
bood-schappen vooral in een andere gemeente. Dit geldt ook zeker voor het gebruik van
culturele voorzieningen en horeca.
90
in mijn eigen w ijk

80

elders in Zaanstad
70

in een andere gemeente
n.v.t. / anders

60
50
40
30
20
10
0
voor dagelijkse
boodschappen

voor niet-dagelijkse
boodschappen

voor culturele voorzieningen

voor horecavoorzieningen

grafiek 3: Waar doet men de boodschappen, etc. dan wel?

Andere redenen voor het bezoek aan het centrum;
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0
bezoek
w eekmarkt

bezoek
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bezoek
specifieke
w inkel, nl.

anders

zakelijke
redenen /
w erk

ik w oon in
Inverdan

toeristisch
bezoek

op doorreis

grafiek 4: Andere redenen voor bezoek Zaandam Centrum

Vooral bezoek aan de weekmarkt wordt als reden van het centrumbezoek genoemd, en het
bezoek aan het stadhuis of een specifieke winkel. In de woordenwolk hieronder wordt snel
duidelijk welke specifieke winkels het betreft.
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ik verblijf er
korter
7%

langer verblijf in het centrum?
Ruim een kwart van het panel (28%) verblijft langer
dan voorheen in Zaandam Centrum. Tweederde
verblijft er even lang. Het maakt niet veel uit of men
ouder is of jonger. Onderscheiden naar Zaandam /
overig Zaanstad blijkt het geen verschil uit te maken
waar men vandaan komt. Naar woonplaats (overig
Zaanstad) maakt het wél wat meer uit: vanuit
Wormerveer (33%) en Assendelft (34%) bijv.
verblijft men nu langer in Zaandam Centrum. Vanuit
Zaandijk en Krommenie is dit aandeel juist weer wat
kleiner (23%).

ik verblijf er
langer
28%

ik verblijf er min
of meer even
lang
65%

grafiek 5: verblijfsduur veranderd?

Waardering winkelen en winkelaanbod in Zaandam Centrum
Bijna driekwart van het panel vindt de sfeer rond het winkelen en winkelaanbod in Zaandam
Centrum (zeer) goed. Over de veiligheid in het winkelgebied wordt ook positief geoordeeld
net als over de ‘totale indruk’ (67%). Het minst positief oordeelt men over het ‘type winkels’
(43%) en de ‘parkeergelegenheid’ (38%). Met name over dit laatste item oordeelt men vaker
negatief.
sfeer
veiligheid
totale indruk
bereikbaarheid
kw aliteit w inkels
type w inkels
parkeergelegenheid
0%

10%
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40%

(zeer goed)

matig
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(zeer) slecht

60%

70%

80%

90%

100%

w eet niet/geen mening

grafiek 6: Waardering winkels en winkelgebied (items)

wat het panel mist in het centrum
(Dagelijkse) boodschappen: delicatessen, kwaliteitswinkels op het gebied van kaas, vis,
brood, vlees en groente, (fiets)parkeervoorzieningen, speciaalzaken, boetiekjes, diversiteit
aan winkels, kledingwinkel van niveau, boekhandel, etc.
Wonen: betaalbare woningen, voor starters, betere bereikbaarheid, wonen boven winkels
Uitgaan: betere restaurants, discotheek, goed poppodium, meer diversiteit
Anders: sfeer, hartelijkheid, gezelligheid; parkeergelegenheid (fiets en auto), terrasjes
Veiligheid in Zaandam Centrum
In de volgende tabel wordt van een aantal plekken in het centrum weergegeven of men er
zich veilig of (soms) onveilig voelt.
(on)veilig in Zaandam Centrum
de Gedempte Gracht
om / nabij het NS-station
het Inverdan-gebied over het spoor (west)
om / nabij het busstation (onder het stadhuis)
andere plek bij Inverdan

altijd veilig
69
38
27
24
21

soms onveilig
24
40
29
31
13

vaak onveilig
2
7
8
7
5

weet niet
5
15
36
38
61

tabel 5: Gevoel van (on)veiligheid in Zaandam Centrum

De Gedempte Gracht komt op de eerste plaats wat betreft het gevoel van veiligheid. Ruim
tweederde van het panel voelt zich hier altijd veilig. ‘Om en nabij het NS-station’ komt hierbij
als tweede uit de bus (38%), maar een bijna even groot aandeel (40%) geeft aan zich dáár
soms onveilig te voelen. ‘Soms onveilig’ scoort ook hoog bij ‘om en nabij het busstation
(onder het stadhuis)’ met 31%. Het percentage panelleden dat zich vaak onveilig voelt op
(één van de) plekken is klein, maar verdient toch enige aandacht. Met name als het gaat om
de plekken bij het busstation, het NS-station en het gebied ten westen van de spoorlijn.
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Overigens ervaren degenen die zich (soms/vaak) onveilig voelen dat vooral ‘s avonds. Een
enkeling geeft aan zich alleen overdag onveilig te voelen, rond de 15% voelt zich op beide
momenten wel eens onveilig.
Wonen in Inverdan
Net als in 2009 is gevraagd of men bekend is met de woningbouwplannen in Inverdan. Het
gaat om de plannen aan de westzijde van het spoor in de buurt Westerwatering (Nieuw West)
en aan de oostzijde van het spoor in de Spoorbuurt (Zaandam West). Ruim een derde van
het panel is op de hoogte van de plannen. Men wist spontaan de volgende plannen/plekken
te benoemen: Murano (dit project is inmiddels gereed), De Overtuinen en De Zaanse Strip.
Van het deel van het panel met mogelijke verhuisplannen (in totaal gaat het om 14%) heeft
de helft interesse in een woning in het gebied Inverdan, maar de meesten ervan zijn nog niet
actief bezig met het effectueren van die wens. De andere helft (panelleden met
verhuisplannen) wil òf naar een andere woning in Zaanstad òf zoekt buiten deze gemeente
een woning.
(Collectief) Particulier Opdrachtgeversschap
Van de (licht) verhuisgeneigden is 46% geïnteresseerd in een koopwoning, 36% in een
huurwoning en 18% weet het nog niet. Omdat het wellicht mogelijk wordt om via zelfbouw
ofwel (collectief) particulier opdrachtgeversschap een woning te realiseren in Inverdan is
gepolst of men hierin geïnteresseerd is: dit geldt voor 29% van de geïnteresseerden in een
koopwoning (vertaald in absolute aantallen gaat het om 27 geïnteresseerden). De helft ervan
zou kiezen voor PO in de vorm van een rij- of hoekwoning naar eigen ontwerp, zes
panelleden kiezen voor CPO ofwel een kavel voor rij- of hoekwoning naar gezamenlijk
ontwerp van een groep geïnteresseerden en nog eens vier panelleden voor een CPOappartement naar gezamenlijk ontwerp van een groep geïnteresseerden. Een paar mensen
weten het nog niet.
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