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Bulletin Zaanpeiling 2004
Medio 2004 is de tweede Zaanpeiling gehouden. In dit
bulletin leest u meer over de resultaten. De Zaanpeiling
is een jaarlijkse schriftelijke enquête van de gemeente
Zaanstad om de mening en leefsituatie van de inwoners
te peilen. De gemeente houdt bij de werkzaamheden
rekening met de uitkomsten en gebruikt de uitkomsten
ook om resultaten te meten. Deze keer hebben ruim
3000 inwoners van Zaanstad van 18 jaar en ouder hun
oordeel gegeven over de dienstverlening van de
gemeente en vragen beantwoord over hun sociale
participatie.
Dienstverlening gemeente
Van de inwoners die in het afgelopen jaar een of meerdere
keren contact hadden met de gemeente is 78% tevreden
over dat contact. De mensen die niet tevreden waren
(22%) vinden vaak dat het contact met de gemeente
moeizaam verloopt of vinden dat het te lang duurt of
zeggen dat er niets gebeurt terwijl dat wel was beloofd.
De inwoners die aan de balies van de gemeente zijn
geweest zijn het meest positief over de deskundigheid
(90% is hierover positief) en klantgerichtheid van het
personeel (88% positief). De openingstijden (75% positief)
en de privacy aan de balie (72% positief) scoren iets lager.

27% van de inwoners heeft wel eens een gemeentelijke
inspraak- of informatiebijeenkomst bezocht. 25% van
die bezoekers vond de bijeenkomst waardevol, 45% ´min
of meer´ waardevol en 28% vond het niet waardevol.
Bijeenkomsten over leefbaarheid en veiligheid worden
wat vaker als waardevol genoemd, bijeenkomsten over
bestemmingsplannen worden wat vaker als niet waardevol beoordeeld.
80% van de inwoners heeft er vertrouwen in dat de
gemeente een grote brand of ramp effectief zal
aanpakken. Dit vertrouwen is in de wijk Nieuw West
wat lager (66%).
Rapportcijfer onderhoud in de buurt
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18% van de inwoners maakt wel eens gebruik van
0900-2352352 om de gemeente te bereiken (waarbij
75% tevreden is over de uitkomst).15% van de inwoners
maakt wel eens gebruik van de mogelijkheid om via de
website van de gemeente zaken te regelen. Hiervan is
81% tevreden over de uitkomst.
Van de inwoners is 85% tevreden over de inzameling van
afval door de gemeente. Het onderhoud in de buurt krijgt
gemiddeld een 6-. Het oordeel is wel afhankelijk van de
wijk waar de buurt in ligt (zie kaartje). In Assendelft Noord,
Rooswijk en Kogerveldwijk zijn burgers relatief wat meer
tevreden. Het minst tevreden is men in Zaandam Zuid,
Rosmolenwijk en Zaandam West (het centrum).
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45% van de inwoners heeft wel eens klachten (of
meldingen) over de onderhoudssituatie van de woonomgeving. Relatief zijn er wat minder klachten uit de
Kogerveldwijk, Assendelft en Westzaan en wat meer
klachten uit Oud Koog, Poelenburg, Westerkoog,
Zaandam West en Zaandam Noord. Van de mensen die
een klacht hebben zegt 39% dit ook door te geven aan
de gemeente.
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Sociale participatie
Twee van de drie Zaankanters van 18 jaar en ouder doen
aan sport. De sportdeelname is in vergelijking met de
afgelopen jaren stabiel en voor 55-plussers zelfs wat
toegenomen. Fietsen, wandelen en (varianten van) fitness
zijn nog steeds het meest populair. 43% van de sporters is
(zeer) tevreden over de sportvoorzieningen in hun wijk
maar dat percentage verschilt tussen de wijken (zie kaartje).
21% is (zeer) ontevreden en de rest is neutraal.

matig tot slecht. 92% zegt (zeer) tevreden te zijn met
het leven. 78% van de inwoners heeft in het algemeen
voldoende contacten met andere mensen. 22% zou graag
wat meer contacten willen hebben. Naarmate men ouder
is wordt de gezondheid wat minder maar de tevredenheid
blijft gelijk. Vooral in Peldersveld en Poelenburg beoordelen mensen hun gezondheid wat vaker als matig of
slecht. In Nieuw West is men relatief het meest tevreden
met het leven.

De burgers geven een 7- als rapportcijfer voor het
cultuuraanbod in Zaanstad. Bewoners van Zaanstad gaan
graag naar de film (43% in het afgelopen jaar), naar een
museum (31%), naar cabaret/kleinkunst (26%), naar
popconcerten (24%) en naar een musical of toneelvoorstelling (beide 18%). Van de Zaanse evenementen trekken de
Dam tot Damloop (44%), de kermis in Zaandam (45%), de
cultuurmarkt (26%) en het jazz & bluesfestival (25%) de
meeste belangstelling.

66% van de inwoners noemt de relatie tussen allochtonen
en autochtonen in Zaanstad neutraal. 15% noemt de relatie
positief en 19% negatief. Van de inwoners vindt 29% dat er
te weinig contact is tussen allochtonen en autochtonen.
17% vindt dat er voldoende contact is. Ook hier is de meerderheid neutraal (54%). Allochtonen zijn iets positiever over
de relatie met autochtonen dan andersom en vinden iets
vaker dan autochtonen dat er te weinig contact is.

76% van de inwoners noemt de eigen gezondheid (zeer)
goed (9% zelfs uitstekend). 15% vindt de gezondheid

Percentage sportende inwoners dat (zeer) tevreden
is over de sportvoorzieningen in de eigen wijk
>55%
35-55%

Van de ouders met schoolgaande kinderen beoordeelt
91% de kwaliteit van het basisonderwijs voor hun kind als
voldoende tot goed en 8% als onvoldoende. De kwaliteit
van het voortgezet onderwijs wordt door 83% van de
desbetreffende ouders als voldoende tot goed beoordeeld
en door 14% als onvoldoende. Tweederde van de ouders
vindt dat er voor hun kind(eren) in Zaanstad voldoende te
doen is.
33% van de Zaankanters zegt op de een of andere manier
actief te zijn als vrijwilliger. In de dorpen van Zaanstad ligt
het aantal vrijwilligers boven het gemiddelde. In sommige
delen van Zaandam en in Assendelft Noord ligt het aantal
vrijwilligers onder het gemiddelde.
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65% van de inwoners zegt goed te kunnen rondkomen
van hun inkomen (11% ´zeer goed´). 19% zegt ´minder
goed´ te kunnen rondkomen en 5% geeft aan ´slecht´ te
kunnen rondkomen van het inkomen. Tussen de wijken
zijn er verschillen. Van de (niet westerse) allochtonen
geeft meer dan de helft aan minder goed of slecht te
kunnen rondkomen. Ook jongeren geven iets vaker dan
andere leeftijdsgroepen aan dat zij minder goed of slecht
kunnen rondkomen.
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29% van de inwoners bezoekt bijna elke week wel een
markt in Zaanstad. 23% doet dat minimaal eens per
maand. De dagelijkse inkopen worden door 94% van
de inwoners meestal in Zaanstad zelf gedaan. Voor
kleding/schoenen en witgoed/meubelen gaat meer dan
een kwart buiten Zaanstad winkelen (jongeren en mensen
met een wat hoger inkomen relatief het meest).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
afdeling Statistiek & Onderzoek, tel: (075) 655 22 14
e-mail: statistiek@zaanstad.nl.

