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Zaanpeiling 2006
Medio 2006 is alweer de vierde Zaanpeiling
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. Deze keer hebben
ruim 3.200 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 2005 en 2003 vindt meer dan 90% van de
ondervraagden de eigen buurt prettig om in te
wonen. De betrokkenheid van de inwoners bij de
eigen buurt is redelijk hoog. Van de ondervraagden
voelt 81% 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 scores in 2005 en 2003. De buurten in
Poelenburg scoren nog steeds wat laag, (6,5) maar
wel hoger dan in 2005 en 2003 (6+).
Westzaan krijgt net als in eerdere jaren de hoogste
score, een 8,6.
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
eerdere jaren, op sociale samenhang een 6,6. In
Westzaan is de sociale samenhang het hoogst en in
Poelenburg en Pelders-/Hoornseveld het laagst. 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).
Veiligheid
Van de ondervraagden voelt 24% zich wel eens
onveilig in Zaanstad, in 2005 was dit 29%. In de
eigen buurt voelt men zich veiliger, daar geeft 18%
aan zich wel eens onveilig te voelen, in 2005 was dit
eveneens 18%. Overdag geeft men de veiligheid in
de eigen buurt een 8 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 5,5.
Van de ondervraagden vindt 39% het verkeer in
Zaanstad veilig en vindt 25% het verkeer onveilig.
De brandveiligheid van de eigen woning wordt door
52% van de ondervraagden als voldoende bestempeld, in 2005 was dat 45%. 7% vindt de eigen woning
onvoldoende brandveilig. De ondervraagden hebben
diverse blusmiddelen in huis en ook maatregelen
getroffen, zoals rookmelders.
Dienstverlening gemeente
Het onderhoud in de buurt krijgt gemiddeld een 6+,
en dat is hoger dan in 2004 (6-). Het oordeel is wel
afhankelijk van de wijk waar de buurt in ligt (zie
kaartje). Van de inwoners is, net als in 2004, ruim
driekwart tevreden over de inzameling van afval door
de gemeente. 22% van de inwoners heeft wel eens
een melding over de openbare ruimte doorgegeven.
Ongeveer de helft van hen was tevreden over de
afhandeling van die melding.

Van de inwoners die in het afgelopen jaar een of
meerdere keren contact hadden met de gemeente
is net als in 2004, 77% tevreden over dat contact.
De mensen die niet tevreden waren (23%) vinden
vaak dat het contact met de gemeente moeizaam
verloopt of vinden dat het te lang duurt of zijn
ontevreden over de genomen acties. De inwoners
die aan de balies van de gemeente zijn geweest zijn
het meest positief over de deskundigheid (87% is
hierover positief) en klantgerichtheid van het personeel (84% positief). De openingstijden (77% positief)
en de privacy aan de balie (78% positief) scoren iets
lager. Deze percentages zijn vergelijkbaar met die in
2004.
De bekendheid van het gemeentelijke 0900-nummer
stijgt van 33% in 2002 naar 43% in 2006. De helft
van de inwoners die bekend zijn met het nummer
maakt daar ook gebruik van om de gemeente te
bereiken (waarbij 58% tevreden is over de uitkomst).
25% (15% in 2004) 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.
Sociale participatie
Ruim de helft van de Zaanstadters doet aan sport.
Fietsen, wandelen en (varianten van) fitness zijn nog
steeds het meest populair. 22% van de sporters is
ontevreden over de sportvoorzieningen in hun wijk.
Over de sportvoorzieningen in de stad is 9% ontevreden.
De burgers geven een 6,6 als rapportcijfer voor het
cultuuraanbod in Zaanstad. Bewoners van Zaanstad
gaan graag naar de film (44% in het afgelopen jaar),
naar cabaret/kleinkunst (27%) en naar popconcerten
(23%). Voor de Zaanse evenementen geldt dat hoe
meer mensen het evenement kennen des te hoger
het aantal bezoekers.
73% van de inwoners heeft in het algemeen
voldoende contacten met andere mensen. 16% zou
graag wat meer contacten willen hebben. Twee
derde van de inwoners noemt de relatie tussen
allochtonen en autochtonen in Zaanstad neutraal.
16% noemt de relatie positief en 17% negatief. Van
de inwoners vindt 27% dat er te weinig contact is
tussen allochtonen en autochtonen. Allochtonen zijn
iets positiever over de relatie met autochtonen dan
andersom.

22% van de inwoners kan minder goed of slecht
rondkomen van het inkomen, in 2004 was dat 24%.
Bijna een kwart van de inwoners bezoekt bijna elke
week wel een markt in Zaanstad. De dagelijkse
inkopen worden door het overgrote deel van de
inwoners meestal in Zaanstad zelf gedaan.
Wonen
Het rapportcijfer voor de eigen woning is sinds 2001
gestegen van een 7,3 naar een 7,7 in 2006.
Die stijging geldt voor alle wijken.
Een deel van de ondervraagden wil graag verhuizen
naar een ander onderkomen. In Poelenburg en
Kogerveldwijk ligt de verhuisgeneigdheid boven het
gemiddelde van Zaanstad. In Rooswijk en Assendelft Zuid ligt het aantal verhuisgeneigden onder
het gemiddelde van Zaanstad. Net als in 2003
zoeken de flatbewoners een rijtjeswoning en de
mensen uit een rijtjeswoning zouden graag een
halfvrijstaande woning betrekken. Opmerkelijk is
ook de stijgende vraag naar seniorenwoningen
onder de oudere inwoners.
De helft van de verhuisgeneigden zoekt de
volgende woning in Zaanstad. Waarbij vooral
ouderen boven de 60 jaar in Zaanstad willen blijven.
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 en worden niet zo goed
beoordeeld. Ook heeft Inverdan nog niet iedereen
overtuigd. Wel blijkt inmiddels dat men meer
bekend en beter geïnformeerd is over het project.
Op dit moment is het grootste bezwaar van Inverdan voor de burgers (nog steeds) de overlast die de
werkzaamheden met zich mee zullen brengen.
Winkelen doet 67% (76% in 2004) van de ondervraagden regelmatig in Zaandam.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website
van Zaanstad www.zaanstad.nl onder Feiten en
Cijfers. Voor een overzicht van alle cijfers kunt u
terecht op cijfers.zaanstad.nl onder tabellenbijlage
Zaanpeiling.

