Zaanpanel in 2018
Jaarverslag
Onderzoek & Statistiek Zaanstad

1

Inleiding
In deze notitie staat een aantal highlights uit de vijf Zaanpanel-onderzoeken van 2018: 1. Architectuur
en landschap in Zaanstad, 2. Fietsen in Zaanstad, 3. Referendum Cultuurcluster, 4. Prioritering taken
handhaving en 5. Lokale dialoog (Sintintocht)/Recycling. Het Zaanpanel bestaat in 2018 uit circa
2.600 respondenten. Gemiddeld was de respons 43%, met een uitschieter op de enquête ‘Lokale
dialoog (Sintintocht) en afvalrecycling’, waarbij de respons 55% was.
De uitkomsten van een panelonderzoek moeten altijd als indicatief worden beschouwd omdat het
panel geen representatieve vertegenwoordiging kent van alle inwoners van Zaanstad. Een aantal
groepen is onder- of juist oververtegenwoordigd. Zo bevat het panel relatief meer respondenten in de
leeftijd van 50 tot 65 jaar, meer mannen en meer hoger opgeleiden dan uit basisstatistieken van de
gemeente Zaanstad blijkt. Uit de antwoorden op een controlevraag in de enquête over het
Referendum Cultuurcluster blijkt bovendien dat het panel ook op een ander kenmerk nietrepresentatief is: bijna het gehele panel (96%) heeft namelijk gestemd bij de laatste
gemeenteraadsverkiezingen. Het daadwerkelijke opkomstpercentage was veel lager, namelijk 51%.
Desondanks is het panel voor de gemeente Zaanstad een zeer waardevolle en (zeer) betrokken groep
inwoners, die mee wil denken over lokale en actuele vraagstukken.

1. Architectuur en landschap in Zaanstad (januari)
Terwijl het stadsvernieuwingstraject Inverdan (Zaandam Centrum) het einde nadert, wil de gemeente
Zaanstad de kwaliteit van de ruimtelijke ontwikkeling in de toekomst vasthouden en versterken. Hoe ziet die
kwaliteit er precies uit en wat maakt Zaanstad onderscheidend? Het Zaanpanel mocht in het eerste
panelonderzoek van 2018 aan de hand van foto’s aangeven wat men bij Zaanstad passende gebouwen,
straten en landschappen vond. Het resultaat is bedoeld voor iedereen die zich (professioneel) bezig houdt
met de uitbreiding van de stad en geeft richting aan hoe en wat er gebouwd gaat worden in Zaanstad.
Belangrijkste conclusies:

Het belangrijkste vindt het panel dat er voldoende afwisseling is in vorm, grootte en bouwperioden en
dat de nieuwbouw zich voegt naar de context.

De Zaankanters willen dat de geschiedenis in het straatbeeld en in de structuur van wijk en landschap
herkenbaar blijft.

De bewoners van Zaanstad koesteren het onderscheidende karakter van hun wijk. De aanwezigheid
van groen is voor een groot deel bepalend voor de waardering van hun wijk.

Hoogbouw kan, maar moet gedoseerd worden; de aanwezigheid is afhankelijk van het wijkkarakter

De sterke verwevenheid van wonen en werken vinden Zaankanters zeer kenmerkend voor de
Zaanstreek. De nabijheid en zichtbare aanwezigheid van industrie wordt ook vanuit economische
overwegingen belangrijk gevonden.
Het panel is gevraagd naar de voorkeur van typische Zaanse landschappen (gekenmerkt door een
wisselwerking van bebouwing en landschap, aanwezigheid van hoogbouw, afwisseling van grote en kleine
gebouwen en menging van wonen en werken). Uit figuur 1 blijkt overduidelijk de voorkeur voor
Haaldersbroek e.o., maar ook dat men verdeeld is.

Figuur 1 Top 3 wijken/landschappen in de Zaanstreek
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2. Fietsen in Zaanstad (juni)
Het Zaanpanel is gevraagd wat zij vinden van de fietsvoorzieningen in zes specifieke gebieden binnen
de gemeente. Onderzocht is o.a. wat de inwoners van een aantal fietsvoorzieningen vinden. Het
onderzoek maakte deel uit van een audit-onderzoek naar de fietsvoorzieningen in Zaanstad.
Belangrijkste conclusies

Van de respondenten geeft 93% aan te fietsen. Hiervan geeft 48% aan dagelijks te fietsen en 29%
doet dat 2 tot 3 keer per week.

Driekwart van de respondenten vindt dat er voldoende fietspaden zijn in de eigen buurt. Voor een
zestal deelgebieden binnen Zaanstad is gevraagd naar de waardering van de bestrating,
verlichting, bewegwijzering, aantal fietsenrekken op straat en wachttijden bij verkeerslichten. De
kwaliteit van de bestrating in de meeste deelgebieden wordt door een meerderheid als ‘voldoende’
beoordeeld. Vooral in Molletjesveer wordt de straatverlichting en de bewegwijzering vrij negatief
beoordeeld. De beschikbaarheid van het aantal fietsenrekken wordt in een aantal deelgebieden
als onvoldoende beoordeeld: in Zaandam, Krommenie en Wormerveer is men het meest negatief
met respectievelijk 59%, 42% en 32% van de respondenten onvoldoende.

De wachttijden bij verkeerslichten vormen vooral in het centrum van Zaandam een probleem; 21%
van de respondenten waardeert dit als onvoldoende.

De respondenten is gevraagd is naar de bekendheid en gebruik van de bewaakte stallingen. 88%
is bekend met de bewaakte stallingen en 43% van hen maakt er ook gebruik van.


Figuur 2 Bent u bekend de bewaakte fietsenstallingen in Zaanstad?

3. Referendum Cultuurcluster (september)
Op 20 juni 2018 kon elke kiesgerechtigde in de gemeente Zaanstad een stem uitbrengen over of men voor
of tegen het raadsbesluit was om het Cultuurcluster te realiseren. Een lokaal referendum komt niet vaak
voor, reden voor de gemeente Zaanstad om het proces te evalueren. Onderdeel van de evaluatie was een
panelonderzoek met vooral vragen over het proces rondom het referendum. Er zijn geen inhoudelijke
vragen gesteld. Bij het referendum was het opkomstpercentage uiteindelijk te laag (20%) zodat de uitslag
niet geldig kon worden verklaard (hiervoor was een opkomstpercentage van 30% of hoger vereist).
Belangrijkste conclusies:





Van het Zaanpanel heeft twee op de drie panelleden een stem uitgebracht bij het referendum,
terwijl het daadwerkelijke opkomstpercentage 20% was. De belangrijkste reden om te stemmen
was voor velen dat men altijd stemt, de belangrijkste reden om niet te stemmen was dat men die
dag niet in de gelegenheid was om naar het stembureau te gaan (zie figuur 1).
De meeste panelleden wisten voordat de stempas werd bezorgd vooral via de krant al van het
referendum af. Driekwart van hen heeft nadere informatie gezocht om een afweging te kunnen
maken. Ook hiervoor was de krant de belangrijkste bron. De meeste mensen waren tevreden over
de beschikbare informatie (gemiddeld rapportcijfer: 7,4).
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Ruim een derde deel van het panel wist van de mogelijkheden af dat er financiële ondersteuning
beschikbaar was bij campagnevoering voor het referendum (‘het hoort bij de wetgeving’). Met
betrekking tot de campagne-activiteiten heeft ruim de helft van het panel er iets van gezien of
gelezen.
De verdeeldheid onder het panel is groot over de opvatting of met een referendum invloed kan
worden uitgeoefend (gemiddeld rapportcijfer: 5,8). Volgens tweederde deel van het panel is het
lokaal referendum zeker een waardevol instrument en was het Cultuurcluster als onderwerp er
geschikt voor. Volgens het merendeel van het panel mag het gemeentelijke referendum blijven
bestaan.

Figuur 3 Reden waarom men heeft gestemd

4. Prioritering handhaving (oktober)
De gemeente Zaanstad actualiseert haar beleid ten aanzien van taken op het gebied van toezicht,
handhaving en vergunningen. Het aantal taken van de gemeente is omvangrijk. Er moeten keuzes
worden gemaakt welke meer of minder aandacht zullen gaan krijgen. Het beleid wordt vastgesteld na
overleg met politie, bestuur en gemeenteraad en inwoners van Zaanstad.
Inwoners van Zaanstad (waaronder het Zaanpanel) zijn gevraagd om van in totaal 55 taken (verdeeld
over categorieën toezicht, handhaving en vergunningen) aan te geven in welke mate men deze
belangrijk of onbelangrijk vindt. De taken zijn nader verdeeld over havens en vaarwegen, recreatie- en
beroepsvaart, toezicht en handhaving op straat en horeca en evenementen, bouwen en ruimtelijke
ordening en vergunningverlening (hierbinnen zijn taken weer verdeeld over thema’s, zoals toezicht op
water en afval).
De resultaten van het panelonderzoek zijn in de vorm van tabellen en grafieken aangeleverd aan de
opdrachtgever. Als voorbeeld van de resultaten is de onderstaande grafiek opgenomen.

Figuur 4 Hoe belangrijk vindt u ...?

5A. Lokale dialoog Sintintocht (november)
De landelijke intocht van Sinterklaas op 17 november was dit jaar in Zaanstad. Voor de gemeente
Zaanstad betekende dit dat men te maken had met een bijzonder nationaal evenement dat
tegelijkertijd bij verschillende maatschappelijke groepen verschillende gevoelens over de betekenis
van de Piet oproept. De maatschappelijke discussie bij de intocht is een landelijke discussie. Om een
beter inzicht te krijgen in wat de Zaanse bevolking vindt van de intocht in Zaanstad en hoe men over
de maatschappelijke discussie denkt, is het Zaanpanel in de aanloop naar de intocht een aantal
vragen gesteld. Er is nadrukkelijk niet gevraagd wat men van betekenis van de Piet vindt.
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Belangrijkste conclusies

Bijna tweederde van het panel (62%) vindt de maatschappelijke discussie over de Piet onterecht,
een derde vindt het een terechte discussie. Vier op de tien panelleden zegt dat hij/zij meer is gaan
nadenken over de betekenis van de kleur van de Piet.

Het merendeel van het panel (82%) vindt het een goed idee dat Zaanstad de intocht organiseerde
(8% vindt het een slecht idee en 10% wist het niet).

Zo’n 40% van het panel is het met de stelling eens dat de landelijke en/of gemeentelijke overheid
moet proberen te voorkomen dat er spanningen in de samenleving rondom deze
maatschappelijke discussie- zijn. In iets mindere mate vindt men dat de overheid ervoor moet
zorgen dat betrokken partijen met elkaar in gesprek gaan. Slechts een klein percentage is van
mening dat de overheid moet bepalen hoe de Piet er uit ziet (landelijke overheid: 9%; lokale
overheid, nl. Zaanstad: 13%). Volgens 46% van het panel moet er één lijn komen in het uiterlijk
van Piet, een even groot deel vindt dat elke gemeente zelf mag bepalen hoe de Piet eruit ziet.

Voor 61% van het panel hoeft het Sinterklaasfeest niet te veranderen en is 18% neutraal hierover,
de traditie overheerst bij het Sinterklaasfeest.

Figuur 5 terechte of onterechte discussie naar opleidingsniveau

5B. Recycle City
Het tweede deel van het panelonderzoek betrof de vraag hoe inwoners van Zaanstad omgaan met
grof afval en/of spullen die men niet meer nodig heeft. De gemeente Zaanstad streeft naar milieuwinst
door zoveel mogelijk afval te scheiden en te laten recyclen en/of te hergebruiken en wil graag meer
weten over de verschillende manieren waarop panelleden van deze spullen en materialen af komt, of
men gebruik maakt van de milieustraten en wat men weet van afval scheiden en recycling. Ook is er
gepeild of er interesse is in enkele initiatieven om hergebruik en recycling te stimuleren.
Belangrijkste conclusies
 70% van de respondenten brengt grof afval of oude spullen naar een van de twee milieustraten
van Zaanstad, 50% laat het (ook) weleens ophalen door HVC. Daarnaast brengt 50% van de
respondenten herbruikbare spullen naar de kringloop.
 Van degenen die nooit naar een milieustraat te gaan, geeft meer dan de helft als reden aan (bijna)
nooit iets te hebben wat naar een milieustraat kan. Andere redenen zijn geen vervoer (34%),
fysiek niet in staat (16%) en teveel moeite (15%). De belangrijkste reden om wél naar de
milieustraat te gaan is dat men dan zelf het tijdstip kan bepalen (56%), dat er geen rotzooi op
straat komt (47%), dat het gemakkelijk is (46%) en beter voor milieu (44%).
 Over de milieustraten is men zeer positief: men is vooral tevreden over bereikbaarheid,
vriendelijkheid van personeel, snelheid/doorstroming en scheidingsmogelijkheden. In iets mindere
mate, maar nog wel positief is men over openingstijden, uitstraling terrein en veiligheid.
 Van het panel weet 32% niet wat er met gescheiden ingezameld afval gebeurt. Zo’n 60% weet dit
alleen voor een paar onderdelen van het afval.
 Ruim 70% van het panel heeft wel interesse in een materialenmarkt bij de milieustraat voor
tweedehands of overgebleven (bouw)materialen.
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