OMNIBUSONDERZOEK 2000
Dienst Middelen & Dienstverlening
Bureau Statistiek en Onderzoek
Drs. J. van der Velden
Maart 2001

Samenvatting
Inleiding
Het Omnibusonderzoek 2000 is in de maand oktober als schriftelijke enquête gehouden
onder ruim 2600 inwoners van Zaanstad in de leeftijd van 18 jaar en ouder. De respons
bedroeg 64%. Een groot deel van de enquête betreft een meting in het kader van het
´Grote Stedenbeleid´. Het gaat daarbij met name om het onderwerp ´leefbaarheid en
veiligheid´. De enquêteresultaten zijn herwogen naar geslacht en woonwijk, zodat de
respondenten een representatief beeld geven van de totale bevolking van Zaanstad.
Leefbaarheid en veiligheid
Over de meeste voorzieningen in de buurt is de bevolking positief gestemd; met name over
de winkels, de staatverlichting en het basisonderwijs. Minder tevreden is men over de
speelmogelijkheden voor kinderen en de voorzieningen voor jongeren. Ook over de eigen
woonbuurt is de tevredenheid groot: niet minder dan 85% vindt de buurt (zeer) prettig.
De buurt krijgt dan ook een gemiddeld rapportcijfer van 8,2 tegenover een 8,0 bij de
meting in 1998. De sociale kwaliteit van de buurt wordt met een 6,3 vaak wat minder goed
beoordeeld.
24% van de bevolking voelt zich wel eens onveilig. Meestal is dat incidenteel. In het jaar
2000 is 40% van de bevolking slachtoffer geworden van een misdrijf. Dit is meer dan in
voorgaande jaren. Vooral vernieling van eigendommen, en met name van beschadiging van
auto’s nam aanzienlijk toe in 2000. Men heeft overigens niet de indruk dat de criminaliteit in
de eigen wijk toeneemt. Hondenpoep is nog steeds de meest genoemde ergernis.
Driekwart van de mensen voelt zich mede verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de eigen
buurt. 21% van de respondenten meldt dat de buurt in het afgelopen jaar achteruit is
gegaan, terwijl 11% juist van een positieve ontwikkeling in de buurt spreekt.
Het hoofdstuk over leefbaarheid en veiligheid bevat tevens een onderdeel participatie.
Bijna driekwart van de bevolking heeft naar eigen zeggen voldoende sociale contacten en is
daar tevreden mee. De overige respondenten kunnen worden ingedeeld in twee groepen:
11% vindt dat zij onvoldoende sociale contacten hebben en daarnaast is 16% van mening
dat zij voldoende contacten met anderen onderhouden, maar desondanks hebben zij
behoefte aan meer contacten.
De Dienst Stadsuitvoering
Een kwart van de bevolking ziet de onderhoudsploegen van de DSU regelmatig in de stad.
Het oordeel over deze ploegen is een beetje positiever dan in het voorgaande jaar. Zo vindt
58% van de geënquêteerden dat het werk vaak goed wordt uitgevoerd. In 1999 was dat
nog 55%. Ruim de helft van de mensen vindt dat de gemeente te weinig geld beschikbaar
stelt voor onderhoud van de woonomgeving. 55% van de respondenten heeft wel eens
klachten over de onderhoudssituatie, met name van de bestrating. Eén derde van die
klachten is ook werkelijk bij de gemeente gemeld. Bijna de helft van de gemelde klachten

over het onderhoud is volgens de respondenten ook door de Dienst afgehandeld.
Tweederde van de afgehandelde klachten gebeurde naar tevredenheid van de indiener.
Milieu
In vergelijking met de enquêteresultaten van 1997 is de hinder van lawaai of stank over het
algemeen toegenomen. Het lawaai van vliegtuigen blijft de grootste ergernis, met op de
tweede plaats het lawaai van het wegverkeer. Zes op de tien geënquêteerden vinden dat er
onvoldoende prullenbakken in hun wijk staan. Over de afvalkalender is men over het
algemeen tevreden. Bijna driekwart van de bevolking is tegen een eventuele invoering van
een diftar-systeem, waarbij men betaalt op basis van de werkelijke hoeveelheid
aangeboden afval. Voor 39% van de bevolking voldoet de inzameling van het gft-afval in de
groene containers goed. De overigen stellen voor om de groenbak elke keer gratis te
reinigen of om de groene container wekelijks te ledigen.
Met betrekking tot het gescheiden inzamelen van oud papier is eveneens 39% tevreden.
Verbeteringen worden verwacht van het vaker legen van de papierbakken of het plaatsen
van meer papierbakken.
Gemeentelijke Diensten
Van de bevolking kent 28% het gemeentearchief en 8% is op de hoogte van de
publieksbalie van de Dienst Stadsontwikkeling, Milieu en Beheer. Het gemeentearchief is
vooral bekend door berichten in de krant. Velen kennen het archief ook al heel lang. De
meeste mensen die op de hoogte zijn van de publieksbalie kennen de balie omdat ze er zijn
geweest.
Uitgaan en culturele voorzieningen
Sinds de vorige meting in 1997 is het bezoek aan uitgaansgelegenheden gestegen. Eén
derde van de bevolking gaat wel eens naar het theater of naar een muziekuitvoering. Ook
het bezoeken van een bioscoop of een restaurant is in de afgelopen jaren meer populair
geworden. Naast het Centrum van Zaandam vormt ook Amsterdam voor de inwoners van
Zaanstad een belangrijke plaats om uit te gaan. 35% van de respondenten is voor het laatst
uit gegaan in het Centrum van Zaandam en 28% bezocht de laatste keer een
uitgaansgelegenheid in Amsterdam.
In 1997 waardeerde men het cultuuraanbod in Zaanstad met een gemiddeld rapportcijfer
van 6,1. In het verslagjaar is dat rapportcijfer gestegen naar een 6,8. Bovendien wordt dit
oordeel nu door een groter deel van de bevolking gedragen.
De meest bezochte evenementen in Zaanstad zijn de Dam tot Damloop en de kermis van
Zaandam.
Wijkbeheer
De helft van de bevolking is bekend met het project wijkbeheer. De verwachtingen die men
daarvan heeft, zijn dit jaar iets positiever dan in 1999 het geval was: 11% van de bevolking
verwacht veel van het wijkbeheer en 63% verwacht kleine verbeteringen. Ook het aandeel
van de respondenten dat vindt dat de gemeente weinig aandacht heeft voor de problemen
in hun buurt is gedaald van 57% in 1998 tot 41% in 2000.
De meningen over de wijkorganisaties zijn in het verslagjaar nauwelijks anders dan
daarvoor. Veel mensen zijn wel op de hoogte van de vergaderingen van het wijkoverleg in
hun buurt, maar minder dan één derde van de respondenten voelt zich vertegenwoordigd
door het wijkoverleg.

Gemeentepolitiek
In dit hoofdstuk is gevraagd naar wat men zou stemmen als er gemeenteraadsverkiezingen
zouden worden gehouden. In vergelijking met de enquête van 1996 zouden de VVD en
GroenLinks enige winst boeken tegenover verliezen voor D66 en het CDA. Het aandeel van
de bevolking dat niet kan of wil opgeven op welke partij men zou stemmen is opgelopen
van 44% in 1996 tot 48% in 2000. Dit percentage komt overeen met het aandeel niet
opgekomen kiezers bij de raadsverkiezing in 1998.
De 3 meest genoemde problemen van Zaanstad zijn de hoogte van de gemeentelijke
tarieven, de doorstroming van het verkeer en het parkeren in het Centrum van Zaandam.
De betrokkenheid bij de plaatselijke politiek en het vertrouwen in de politici is sinds 1996
nauwelijks veranderd. Ook het aandeel respondenten dat vindt dat het gemeentebestuur
een heldere toekomstvisie heeft is met 30% gelijk aan vorig jaar.
Gebruik internet
Het aantal aansluitingen op internet is de afgelopen jaren stormachtig toegenomen: 45%
van de Zaanse bevolking kan thuis beschikken over een internetaansluiting, tegenover 4½%
in 1996. Nog steeds hebben ouderen en laag opgeleiden een grote achterstand op het
gebied van internet. Veel mensen zouden het op prijs stellen dat de gemeente internet ter
beschikking zou stellen in openbare gebouwen zoals de openbare bibliotheek, een school
of een buurthuis.
Bij het ter beschikking stellen van gemeentelijke informatie en producten denken veel
mensen vooral aan zaken als het melden van klachten, het aanvragen van een vergunning,
het melden van een verhuizing of het doen van een grofvuilmelding. Ook voor actuele
informatie, zoals wegafsluitingen, de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en
activiteiten die er worden georganiseerd, denken veel mensen aan internet.
Algemene vragen
Het opleidingsniveau van de Zaanse bevolking is in de afgelopen jaren duidelijk gestegen.
In 2000 heeft 11% van de inwoners van 18 jaar en ouder uitsluitend basisonderwijs. Tien jaar
geleden was dat nog 21%. Tegelijkertijd is het percentage mensen met minimaal HBO sinds
1990 verdubbeld van 11 tot 22%.
De werkende beroepsbevolking is geraamd op 56.000 personen. Van hen werkt 59% in
Zaanstad. Het aantal woonforensen bedraagt 23.000, waarvan 60% in Amsterdam werkt.
Van de respondenten zegt 22% een ‘laag’ inkomen te hebben; 59% vindt zijn inkomen
‘gemiddeld’ en 15% geeft aan een ‘hoog’ inkomen te ontvangen.
Volgens de enquête bewoont 52% van de huishoudens een koopwoning.

De volledige rapportage van het Omnibusonderzoek 2000 Gemeente Zaanstad is (zolang
de voorraad strekt) verkrijgbaar bij het Bureau Statistiek & Onderzoek van de Gemeente
Zaanstad. Bereikbaar onder e-mailadres statistiek&onderzoek@zaanstad.nl en onder
telefoonnummer 075-6552338/6552208.

