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Bulletin Zaanpeiling 2005
Medio 2005 is de tweede Zaanpeiling met het thema
‘Leefbaarheid, Veiligheid en Wonen’ gehouden.
In dit bulletin leest u meer over de uitkomsten.
De Zaanpeiling is een instrument van de gemeente
Zaanstad om de mening en leefsituatie van haar
inwoners te peilen. De gemeente probeert haar werkzaamheden af te stemmen op de uitkomsten van de
peiling. In 2003 was de eerste peiling over ‘Leefbaarheid, Veiligheid en Wonen’. Deze keer hebben ruim
3000 inwoners van Zaanstad van 18 jaar en ouder hun
oordeel gegeven. Dit aantal is voldoende groot om
de resultaten te vertalen naar geheel Zaanstad en
de afzonderlijke wijken.
Leefbaarheid
Net als in 2003 vindt meer dan 90% van de ondervraagden
de eigen buurt prettig om in te wonen. De gehechtheid
aan de eigen buurt is iets gedaald, 64% in 2005 tegen
67% in 2003. De betrokkenheid van de inwoners bij de
eigen buurt is redelijk hoog. Van de ondervraagden voelt
82% zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid en is
24% actief geweest om de buurt te verbeteren.
Gemiddeld waarderen de inwoners de buurten in
Zaanstad met een 8-, dit is vergelijkbaar met de score in
2003. De buurten in Poelenburg scoren net als in 2003
een 6+. En die in Westzaan krijgen net als in 2003 de
hoogste score, een 8,5 (zie kaartje).

De mate van verloedering is voor Zaanstad gelijk
gebleven. De tevredenheid over de diverse voorzieningen
is in vergelijking met 2003 gestegen. Men is vooral meer
tevreden over de speelmogelijkheden voor kinderen.
Minder tevreden is men over het openbaar vervoer.
Geluidshinder van vliegtuigen ondervinden vooral inwoners
uit Assendelft en Westzaan. Stankoverlast is er vooral in
Oud Koog aan de Zaan en Oud Zaandijk, de geurende
industrie ter plaatse is daar mogelijk oorzaak van.

Algemeen oordeel over de eigen buurt
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De bewoners konden ook aangeven wat zij minder waarderen in hun woonomgeving. Zo vinden bewoners dat er
wat gedaan moet worden aan het slechte onderhoud van
de bestrating (o.a. Krommenie Oost en Westerkoog) , de
parkeerproblemen (o.a. Zaandam Zuid en Oud Koog) en
de vervuiling van de woonomgeving (o.a. Poelenburg en
Peldersveld). Ook vindt 44% van de ondervraagden dat de
gemeente te weinig aandacht heeft voor de problemen in
de buurten. Vooral in Wormerveer, Zaandam Noord en
Poelenburg is men hierover ontevreden.
Leefbaarheid blijkt ook uit sociale samenhang; de mate
waarin mensen zich thuis voelen in de buurt en elkaar
kennen. Zaanstad als geheel scoort, net als in 2003, op
sociale samenhang een 6,6. In Westzaan is de sociale
samenhang het hoogst en in Poelenburg en Kogerveldwijk
het laagst. De ‘overlast’ die men ervaart is in 2005 licht
gestegen, met name in Oud Zaandijk en Oude Haven.
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Veiligheid
Van de ondervraagden voelt 29% zich wel eens onveilig in
Zaanstad, in 2003 was dit 28%. In de eigen buurt voelt
men zich vaak veiliger, daar geeft 18% aan zich wel eens
onveilig te voelen, in 2003 was dit 20%. In het kaartje
hieronder wordt het percentage per wijk aangegeven.
Overdag geeft men de veiligheid in de eigen buurt een
8,1 en ´s avonds een 7. Men voelt zich dus relatief veilig in
de eigen omgeving. Als het gaat om het winkelgebied en
het uitgaansgebied van Zaandam dan denken de ondervraagden toch anders over veiligheid. Overdag gaat het
nog wel dan scoren de beide gebieden een 7+. In de
avonduren is het echter een stuk minder, dan scoren beide
gebieden een 6-. In 2003 is het cameratoezicht ingevoerd
in het centrum van Zaandam. Destijds was 83% voorstander van het plaatsen van camera’s, inmiddels is dat
percentage gestegen naar 93%. Van de ondervraagden
geeft 69% aan dat de veiligheid verbeterd is door het
cameratoezicht.

Onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt
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Wonen
In 2005 gaven de ondervraagden gemiddeld een 7,6
voor hun eigen woning, dit is hoger dan in 2001 en gelijk
aan 2003. Van de ondervraagden is 22% in de afgelopen
drie jaar verhuisd. Waarbij de helft van buiten Zaanstad
afkomstig was.
Een deel van de ondervraagden wil graag verhuizen naar
een ander onderkomen. In Poelenburg, Zaandam Zuid en
Pelders-/Hoornseveld ligt de verhuisgeneigdheid boven
het gemiddelde van Zaanstad. In Westzaan en Krommenie
West ligt het aantal verhuisgeneigden onder het gemiddelde van Zaanstad. En wat voor type woning zouden
deze verhuisgeneigden nu willen? Net als in 2003 zoeken
de flatbewoners een rijtjeswoning en de mensen uit een
rijtjeswoning zouden graag een halfvrijstaande woning
betrekken. Ook valt op dat er een behoorlijke vraag is
naar seniorenwoningen. Van de verhuisgeneigden met
een huurwoning wil 23% doorstromen naar een koopwoning, in 2003 was dit 20%.
Bijna de helft van de verhuisgeneigden zoekt de volgende
woning in Zaanstad. Waarbij vooral jongeren tot 24 jaar en
ouderen boven de 70 jaar in Zaanstad willen blijven.
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Van de ondervraagden vindt 41% het verkeer in Zaanstad
veilig en 22% vindt het verkeer onveilig. De brandveiligheid van de eigen woning wordt door 45% van de ondervraagden als voldoende bestempeld. 9% vindt de eigen
woning onvoldoende brandveilig. De ondervraagden
hebben diverse blusmiddelen en brandpreventiemaatregelen getroffen, zoals rookmelders.

12
10

6

11
5
19
8

4

3

9

2
1 Zaandam Zuid
7

2 Poelenburg
3 Peldersveld

1

Zaandam Centrum
De bereikbaarheid van het centrum van Zaandam is vooral
goed met het openbaar vervoer en per (brom-)fiets.
De bereikbaarheid met de auto en de parkeervoorzieningen worden niet zo goed beoordeeld. Bijna de helft van de
ondervraagden vindt het parkeertarief duur. Ook Inverdan
heeft nog niet iedereen overtuigd. Op dit moment springt
vooral de te verwachten overlast in het centrum
in het oog. Winkelen doet 76% van de ondervraagden
regelmatig in Zaandam, ze blijven alleen niet zo lang.
Wat uitgaan betreft doen het Zaantheater en
restaurants/cafés het goed. Waarbij we vooral zien dat
de jongeren lang verblijven.
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Voor meer informatie kunt u kijken op de website van
Zaanstad www.zaanstad.nl onder Feiten en Cijfers.

