Panelonderzoek: De Raad vraagt (opnieuw) in 2006
Sinds 20 april 2006 heeft Zaanstad een nieuwe gemeenteraad en heeft het college een
bestuursprogramma vastgesteld met nieuwe speerpunten van beleid. Dit maakt het voor de
raadsfracties opnieuw interessant het Zaanpanel een aantal vragen over actuele thema’s
voor te leggen, net als het vorige jaar.
De thema’s zijn: de betrokkenheid van het panel bij de lokale politiek, de discussie over de
toekomst van de bibliotheek in Zaanstad, de staat van onderhoud in de eigen en andere
buurten, de aandacht voor de sociale minima en het sporten en de sportmogelijkheden in
Zaanstad. Hieronder volgen de belangrijkste resultaten van deze peiling.
samenstelling panel en respons
Eind januari zijn ongeveer 1850 Zaanpanelleden uitgenodigd voor het onderzoek. Ruim
1.000 hebben de vragenlijst ingevuld. Dit levert een respons op van 57%.
In het panel zitten relatief meer 40 tot en met 64-jarigen, meer mannen en hoger
opgeleiden dan in de werkelijke samenstelling van de Zaanse bevolking. Ook zijn er relatief
meer huishoudens met een hoger inkomen en (deels samenhangend) tweeverdieners. De
samenstelling van het panel wijkt hierdoor af van die van Zaanstad totaal. Om toch hierop te
kunnen aansluiten zijn de uitkomsten gewogen voor leeftijd en geslacht.
Voortdurend worden er maatregelen getroffen om de representativiteit van het panel te
verhogen. Ook dit jaar worden hiervoor inspanningen verricht.
I. Zaanpanel is in politiek geïnteresseerd
Voor de tweede keer is het panel gevraagd zich uit te spreken over de politieke
betrokkenheid. De interesse in de gemeentelijke politiek lijkt groter dan tijdens de vorige
Zaanpanelonderzoek eind 2005. De
interesse in de lokale politiek
meeste panelleden hebben ‘enige’
interesse in de lokale politiek. Veel
interesse in de politiek heeft 15%
75%
van het panel, terwijl dit in 2005 nog
2005
50%
9% was. Het aandeel panelleden dat
2006
geen interesse heeft is met 13%
25%
lager dan het vorige jaar. Mogelijk
houdt dit verband met de vorig jaar
0%
veel
enige
geen
gehouden
gemeenteraadsverkiezingen waardoor de interesse in
de lokale politiek bij meer mensen weer is gewekt. Relatief meer mannen dan vrouwen,
meer hoger opgeleiden en meer ouderen zeggen interesse in de gemeentepolitiek hebben.
Degenen die niet zijn geïnteresseerd zijn relatief vaker werkend, of hebben een laag of
middeninkomen.
Inverdan het meest genoemd
Het panel is gevraagd wat men de belangrijkste politieke thema’s op dit moment voor
Zaanstad vindt. In totaal heeft tweederde van de respondenten gemiddeld 2,5 keer in korte
bewoordingen een thema benoemd. Met afstand is het meest genoemde thema Inverdan
en de stadsontwikkeling in brede zin. Dit wordt bijna 400 keer genoemd. Op de tweede
plaats komt ‘verkeer, bereikbaarheid (en de busbrug)’ en op de derde plaats ‘zorg, welzijn,
jeugdzaken en sociale zaken’. Maar thema’s als ‘wonen, woonbeleid’, ‘veiligheid
(criminaliteit)’, ‘milieu, groenvoorzieningen’ worden ook vaker genoemd. Minder vaak maar
niet onbelangrijk zijn verder de keuze voor een nieuwe burgemeester, de bezuinigingen
(bijvoorbeeld de sluiting van filialen van De Bieb), de sportvoorzieningen, de financiën van
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de gemeente en het onderwijs. Twee van deze thema’s (de mogelijke sluiting van de Bieb
en de sportvoorzieningen) worden hieronder nog uitgewerkt.
bekendheid van de wethouders
naam wethouder
in %
Net als vorig jaar is het panel gevraagd spontaan de
naam van één of meer Zaanse wethouders te noemen. Ootjers
22,6%
Net als toen kent slechts éénderde deel van het panel Noom
16,3%
minstens één wethouder van naam. In de tabel hiernaast Luiten
14,6%
staat het totaal aantal keer dat een naam is genoemd. Keyzer
14,1%
Een minimaal percentage (4%) van het panel kent alle Linnekamp
13,9%
wethouders bij naam.
Egberts
13,0%
Wethouder (Ronald) Ootjers is relatief het meest anders
3,3%
genoemd, wethouder (Harm-Jan) Egberts het minst.
vml. Zaanse wethouder
2,1%
Opvallend is dat een aantal keer nog een voormalig
aantal x genoemd
884
Zaans wethouder wordt genoemd of een andere nietwethouder. De wijkwethouder kent men nog minder goed. Slechts twaalf procent noemt
een wijkwethouder. De meeste respondenten hebben het wel bij het rechte eind, namelijk
78%.
de meeste politieke informatie haalt men uit de krant
Tweederde van het panel volgt de politiek via de (lokale) krant. Eenvijfde deel van het panel
volgt het (ook) via de gemeentepagina of weblogs van raadsleden. Zeventien procent zoekt
zelf wel eens contact met een wethouder, bezoekt een raads- of commissievergadering of is
zelf (via de wijk) actief betrokken bij de politiek. Ook volgt een aantal panelleden de
politieke arena via bekenden in hun omgeving.
II. De toekomst van De Bieb
In de gemeenteraad is momenteel een discussie gaande over de bibliotheekvoorzieningen
in Zaanstad. Vanwege de financiële situatie én vanwege de kwaliteitsvraag (‘hoe krijgen we
de voorzieningen op een kwalitatief goed niveau’?) wordt de sluiting van de filialen in
Wormerveer en Koog aan de Zaan (Westzijderveld) voorgesteld. Dit zal gebeuren zodra de
hoofdvestiging van de Vermiljoenweg in Zaandam naar het gebied van Inverdan verhuist. In
plaats van deze filialen zullen (in het plan) twee bibliobussen worden ingezet. Over de
betrokkenheid bij de bibliotheek en dit
Waar bezoekt men meestal
collegevoornemen is het panel een aantal
De Bieb?
vragen gesteld.
De Bibliobus
Krommenie
Een grote meerderheid van het panel
Zaandam
voelt zich betrokken bij de Bieb in
Zaanstad, ook al is men geen lid (meer).
Als men naar De Bieb gaat, bezoekt men
bijna altijd het meest dichtstbijzijnde
filiaal. De panelleden bezoeken het meest
Wormerveer
de bibliotheek aan de Vermiljoenweg (zie
Koog aan de Zaan
tabel), maar daar wonen ook de meeste
n=428
panelleden. De Bieb in Koog aan de Zaan
en Krommenie trekken ook een relatief
groot aandeel van het panel. Eenderde van het panel gaat naar een filiaal dat met sluiting
wordt bedreigd (Wormerveer of Koog aan de Zaan). Bijna de helft van deze groep (44%)
zegt na sluiting niet meer naar een bibliotheek op een andere locatie gaan.
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het voorstel
Misschien is het niet zo verrassend dat het overgrote deel (70%) van het panel het met het
genoemde voorstel oneens is. Zowel panelleden die lid zijn als panelleden die geen lid zijn,
maar zich wél betrokken voelen, zijn het hier vaker niet mee eens (78% resp. 76%) dan de
panelleden die zich helemaal niet betrokken voelen.
Een groot deel (85%) van het panel heeft iets te melden over het voorstel en/of de functie
die de bibliotheek in het algemeen heeft. Sommigen kunnen zich vanwege het
kostenaspect in het voorstel vinden en zijn van mening dat een bibliotheek alleen mag
voortbestaan bij voldoende bezoekers. De bibliotheken die overblijven, moeten dan wel
klantvriendelijker worden, bijvoorbeeld met ruimere openingstijden en goede
voorzieningen. Anderen vinden dat met de inzet van bibliobussen de bereikbaarheid voor
de bevolking kan worden vergroot.
Maar veel commentaar richt zich juist op de mogelijke ‘afbraak’ van belangrijke functies
(informatief, educatief, sociaal) die de Bieb uitoefent in deze gemeente. Het lezen kan juist
door de aanwezigheid van de Bieb gestimuleerd worden en zou voor iedereen dichtbij in de
buurt moeten zijn. Deze functie kan niet (voldoende) worden vervangen door de inzet van
bussen omdat de bereikbaarheid hierdoor vermindert (beperktere openingstijden) en
omdat het aanbod zal zijn verkleind. Voor degenen die naar de nieuwe Bieb in Zaandam
zullen moeten, komt daar ook nog eens een extra kostenaspect bij als men naar de Bieb
moet reizen met de bus (buskaartje) of met de auto (parkeergeld).
III. ‘het gras is groener bij de buren’
Het derde thema is de mate van tevredenheid over het onderhoud van de openbare ruimte
en het openbare groen (grasvelden, bomen en struiken). Het panel is gevraagd zich over
een aantal aspecten met betrekking hiertoe uit te spreken. Ook is men gevraagd of men
verschil ervaart tussen de eigen en andere buurten. In onderstaande tabel staan de
resultaten samengevat.

geen
verschil

in eigen
buurt
beter

in eigen
buurt
minder

weet
niet /
geen
mening
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14

14
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48
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29
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24

23

26

51

51

12

20

18

75

12

13

65

9

7

20

(zeer)
tevreden

tevreden
noch
ontevreden

(zeer)
ontevreden

Onderhoud bestaand openbaar groen

42

28

Het hondenpoepbeleid in Zaanstad
De frequentie van de
veegwerkzaamheden

27

35

35

Het opruimen van het zwerfvuil
Het ophalen van het huisvuil

Het panel is het meest tevreden over het ophalen van het huisvuil (75%) en ziet daar voor
het merendeel (65%) geen verschil tussen de eigen of een andere buurt. Het meest
ontevreden is men over het opruimen van het zwerfvuil (51%) en het hondenpoepbeleid
(38%). De helft van het panel merkt hier geen verschil met andere buurten, maar een ander
deel van het panel vindt wél dat het opruimen van het zwerfvuil en het hondenpoepbeleid
in de eigen buurt minder wordt uitgevoerd dan ergens anders.
In sommige wijken is men vaker niet tevreden over het opruimen van het zwerfvuil, zoals in
Poelenburg (71%), Rosmolenwijk (65%), Zaandam Noord en Oude Haven (61%). Ook wat
betreft het hondenpoepbeleid zijn er wat verschillen tussen de wijken. In de Rosmolenwijk
(48%), Zaandam West (57%) en Wormerveer (48%) is men hierover vaker ontevreden.
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IV. Aandacht voor de sociale minima
Een van de aandachtspunten van het nieuwe college is dat er meer aandacht vanuit de
gemeente moet uitgaan naar de inkomenssituatie van de inwoners met een minimum
inkomen. Vindt het panel dat de gemeente voldoende aandacht besteedt aan mensen met
een minimum inkomen en worden er voldoende maatregelen getroffen? Opvallend is dat
het bijna tweederde deel van het panel deze beide vragen niet weet te beantwoorden.
Onder de niet-werkenden is de bekendheid ermee overigens significant groter. Twintig
procent vindt dat er voldoende aandacht vanuit de gemeente naar deze groep mensen gaat
en 16% vindt juist van niet. Een iets hoger percentage (24%) vindt daarnaast dat voor hen
voldoende voorzieningen worden getroffen. Opvallend daarbij is dat personen met een
hoger inkomen iets vaker van mening zijn dat er voldoende voorzieningen zijn getroffen in
tegenstelling tot degenen met een lager inkomen en dat de niet-werkenden vaker vinden
dat de gemeente onvoldoende aandacht besteedt aan de minima.
V. Sporten in Zaanstad
Als laatste thema kwam het sporten in Zaanstad aan bod. Als speerpunt van beleid wil het
nieuwe college de sportfunctie van de gemeente versterken. Over het sporten en de
sportvoorzieningen is het Zaanpanel enkele vragen gesteld.
Voor tweederde deel van het panel is
oordeel over de mate van aandacht en
sporten (zeer) belangrijk. Zestien procent
middelen gemeentelijk sportbeleid
sport niet (meer). Een relatief groot deel
(46%) van deze groep is 65 jaar of ouder.
18%
25%
De meningen zijn verdeeld over de mate
van aandacht en de inzet van middelen
voor
sportaccommodaties
van
de
gemeente. Eén kwart van het panel heeft
30%
hierover geen mening en maar 18% van
27%
het panel geeft een voldoende. 27%
voldoende
voldoende noch onvoldoende
beoordeelt het sportbeleid als onvolonvoldoende
weet niet / geen mening
doende.
De meeste sportende panelleden doen dit in Zaanstad zelf (73%), 16% sport elders in de
Zaanstreek of daarbuiten (11%). Ongeveer eenderde van het sportende panel vindt de
sportmogelijkheden of de sportvoorzieningen binnen Zaanstad matig. Het grootste deel
(41%) is echter tevreden, 3% is zeer tevreden.
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