Beste PACT-collega’s, graag wens ik jullie namens het PACT Poelenburg en Peldersveld mooie feestdagen
en een goed 2022, op weg naar een nóg fijnere wijk. Er is hard gewerkt door jullie én bewoners.
We zijn in de wijken gestart met een entree opleiding. Gratis voor bewoners. 30 mensen zijn dit jaar
gestart met deze opleiding. Opgave Wonen: er is plek voor 200 tijdelijke woningen in het Sportpark,
de eerste locaties voor nieuwbouw zijn bepaald. De Poelenburcht krijgt een nieuwe stek op de
locatie Spaghettiflat als een echt Huis van de Wijk. Opgave Jeugd: kinderen krijgen dagelijks extra
onderwijs om achterstanden in te lopen. Er is gratis huiswerkbegeleiding op de basisschool en
het voortgezet onderwijs. En de Jongerenwinkel met sport, muziek en hulp bij opleiding en werk is
een succes. Opgave Veiligheid: illegale bewoning pakken we aan, net als de drugshandel.
Veel dank voor jullie inzet. We zijn er nog lang niet, maar we zijn goed onderweg.
Namens het dagelijks bestuur van het PACT, warme groet,
Jan Hamming, Burgemeester Zaanstad

VOORDAT EEN KIND
TER WERELD KOMT…
Zwangere (jonge) vrouwen die in armoede
leven. Stress hebben. Kwetsbaar zijn. Dat
geeft al geen goede start voor een kind in
de buik. In de PACT-wijken zien verloskundigen het relatief vaak. Kraamverzorgers
zien het. De medewerkers van Centrum
Jong (het voormalige consultatiebureau)
zien het. Er wat aan doen is niet makkelijk.
Maar wel heel belangrijk voor moeder en
kind. In de eerste duizend dagen wordt de
basis gelegd voor een veilige en kansrijke
start: 9 maanden in de buik en de eerste
twee jaar na de geboorte.

de geboorte en zelfs vóór de zwangerschap. Het
project Vóór een Kansrijke Start is erop gericht
• jongeren, jongens, mannen, vrouwen te helpen
met afgewogen besluiten rondom al dan niet
zwanger worden
• kwetsbare vrouwen beter te bereiken en aan
te sluiten bij hun wensen (je mag zelf keuzes
maken)
• een goede samenwerking te bereiken tussen
professionals binnen de geboortezorg en het
sociaal domein
• die professionals nog betere handvatten te
geven door opleiding en uitwisseling van kennis
(weten wat werkt in de praktijk)

Vóór een kansrijke start

Onderzoek helpt de praktijk

De Zaanse coalitie Kansrijke Start zet zich in, ook
via PACT, voor een veilige, gezonde en kansrijke start van ieder Zaans kind. Gericht op het
voorkomen van onbedoelde zwangerschappen én
ondersteunen van vrouwen en hun omgeving bij
zwangerschap, geboorte en de eerste twee jaar
van hun kind. Dat begint dus allemaal al vér voor

Rutger en Pharos zijn voor dit project twee onderzoeken gestart en vragen hierbij ook jouw hulp:
• Rutgers onderzoekt hoe jongvolwassenen in
het VO en MBO bewuster en weerbaarder kunnen
zijn wanneer zij seksueel actief worden.
En: hoe ongewenst zwanger te voorkomen.
Afiah Vijlbrief (a.vijlbrief@rutgers.nl) komt graag

>>

Wil je meer informatie over de
onderhoudsploeg, neem dan contact
op met Lieke Brinkkemper (l.brinkkemper@swt.zaanstad.nl)

Dit is een nieuwsbrief over het Pact Poelenburg
Peldersveld. Vanaf nu ziet deze nieuwsbrief er
anders uit. Waarom? Omdat de nieuwsbrief van
álle partners is van het Pact Poelenburg Peldersveld. En niet alleen van de Gemeente Zaanstad.
Daarom is er besloten om de nieuwsbrief in een
andere stijl te maken. Het Pact Poelenburg Peldersveld is op 4 februari 2020 getekend door 24
organisaties en bewoners die zich verbinden aan
de ambities van het Pact: gelijke kansen voor de
kinderen, bewoners werken aan hun toekomst en
doen mee naar vermogen en fijn en veilig wonen.
In deze serie nieuwsbrieven word je op de hoogte
gebracht van activiteiten die in het kader van het
Pact Poelenburg Peldersveld worden uitgevoerd.

>>

Heb je vragen of een reactie:
mail naar pactpoelenburgpeldersveld
@zaanstad.nl.

>>

Wil je meer weten over ‘Vóór een
Kansrijke Start’? Projectleider
Joanne Wieringa vertelt je graag
meer: j.wieringa@zaanstad.nl.

Vóór een Kansrijke Start in Zaanstad

ONDERHOUDSPLOEG
HOUDT DE WIJK
LEEFBAAR

Leerkring

Visie coalitie Kansrijke Start

Coalitiepartners

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn/haar leven
en een optimale kans op een goede toekomst. Een mensgerichte
benadering van professionals naar (aanstaande) ouders is nodig.
Coalitiepartners werken hier samen aan en zijn gelijkwaardig.

*
*
*
*
*
*
*

‘Vóór een Kansrijke Start’

Uitbreiding coalitie
*
*
*
*
*
*
*

Brijder Jeugd Zaandam
William Schrikker
Prinsenstichting
Odion
Jeugdbescherming Regio Amsterdam
Regiocollege Zaandam
Vluchtelingenwerk West- en Midden
Nederland

* Leerkring vormen
* Verdiepend onderzoek onder jongeren/
jongens, mannen/vrouwen en professionals
* Werving van sleutelpersonen
* Verbeterplan ontwikkelen jaar 2 t/m 4

Acties per verbetertraject:

*
*
*
*

Bijeenkomsten coalitie Kansrijke Start
Stuurgroep Kansrijke Start uitbreiden
Stuurgroep leden zorgen voor draagvlak
Eind jaar 1 vaststellen verbeterplan jaar
2 t/m 4

* Actie begeleidend onderzoek door Pharos
en Rutgers
* Monitoring en evaluatie uitvoeren
* Kennisdeling lokaal en landelijk

Uitvoeren verbetertrajecten om doelen te bereiken:

* Werkveld ondersteunen bij uitvoering
verbeterplan
* Voortgang en verantwoording i.s.m.
leerkring
* Kennis delen

Borging van ondersteuning en aanbod (preventie en zorg)

* Borging van de samenwerking
* Borging financiën en inzet uren / capaciteit

kennisontwikkeling en kennisdeling
*
*
*
*
*
*
*

Pharos expertisecentrum gezondheidsverschillen
Rutgers kenniscentrum seksualiteit
Onderzoekers van coalitiepartners
Projectleider Vóór een Kansrijke Start
Projectleider Nu Niet Zwanger
Onderzoeker gemeente Zaanstad
Projectleider KS

Sleutelpersonen
Doelgroepen

Jaar 2+3
Verbetering
uitvoering

Jaar 1
Verdieping

* Inwoners met opeenstapeling van
problematiek en bekend bij hulpverlening
(NNZ)
* Inwoners in zeer kwetsbare omstandigheden,
niet bekend bij de hulpverlening (onder
andere in de focuswijken)
* Jongeren / jongens van MBO

Jaar 4
Borging

Woningbouwcorporatie Rochdale wil graag de
Onderhoudsploeg onder de aandacht brengen.
De Onderhoudsploeg is samengesteld uit een
team van bewoners met een (PW) uitkering
uit 4 verschillende wijken. Ze bieden lichte
praktische ondersteuning in en rond het huis
van de bewoners en hun eigen wijk. Een aantal
bewoners in het team heeft vroeger lichamelijk
zwaar werk gedaan zoals havenarbeid, elektricien, groenonderhoud, timmerman, klusjesman,
logistiek of iets anders. Deze vaardigheden
gebruiken zij bij verschillende klusjes in en
rond het huis van bewoners en hun eigen wijk.
De doelstelling is dat wijkbewoners bewust
worden gemaakt van de leefbaarheid in de
buurt en hun eigen talenten. Tegelijkertijd
wordt er met de onderhoudsploeg gestimuleerd
dat wijkbewoners elkaar gaan helpen en van elkaar kunnen leren waardoor de sociale cohesie
vergroot wordt.
De afgelopen maanden hebben ze geholpen
bij het aanleggen van Poelenburg Beach,
hebben ze Weerpad 1B omgetoverd tot een
prachtige werkplaats en hebben ze in de wijken
Zaandam-Zuid, rosmolenwijk, peoelnburg en
pelderhoornseveld
bewoners geholpen bij werkzaamheden in en
rond het huis. Daarnaast hebben ze wijkcentrum de Poelenburcht meer kleur gegeven door
bloemen en planten te planten, moestuinbakken te maken en een prachtig kippenhok. Ten
slotte wil Rochdale Peter van Oostenbrugge
nog even in het zonnetje zetten. Peter is de
vrijwillige coördinator van de Onderhoudsploeg
en heeft zich de afgelopen maanden keihard
ingezet om de mannen sturing te geven en de
Onderhoudsploeg tot een succes te maken.
Maar ook Henk, die zich bezighoudt met de
groenvoorziening rondom de Poelenburcht en
zijn best doet om de tuintjes van de wijkbewoners op te knappen, en de andere mannen
verdienen een groot compliment voor hun
harde werk de afgelopen tijd.”

COLOFON

in contact met jongens tussen 15 en 25 jaar
en professionals die hierover willen praten.
Het gaat dan om MBO-docenten, zorgcoördinatoren en schoolmaatschappelijk werkers
uit de focuswijken van Zaanstad (Poelenburg,
Peldersveld, Zaandam-Zuid, Wormerveer,
Rosmolen en Kogerveld).
• Pharos onderzoekt hoe inwoners het beste
betrouwbare informatie kunnen krijgen over
zwanger worden, een kind krijgen en een
zwangerschap plannen. Hoe sluit de informatie aan bij hun manier van denken en hoe kan
deze helpen bij afwegingen. Binnen dit onderzoek zijn er drie doelgroepen in de focuswijken
van Zaanstad: 1) Bulgaarse vrouwen, 2) Lager
opgeleide mannen met een migratieachtergrond (met en zonder kinderen) en 3) Vrouwen
met een migratieachtergrond die al kinderen
hebben en geen kinderwens meer hebben.
Phildy Asamoah (P.Asamoah@pharos.nl) komt
heel graag in contact met inwoners uit deze
doelgroep(en) en professionals die werken
met deze groepen.

* Kennisdeling lokaal en landelijk
* Inwonersbetrokkenheid borgen
* Kennis en expertise borgen

Met deze subsidie willen wij als coalitie de lokale praktijk
verbeteren rondom preventie van ongewenste zwangerschappen.
We zetten in op de volgende verbetertrajecten
1 Beter bereiken van kwetsbare inwoners en aansluiten bij hun
wensen
2 Integrale samenwerking geboortezorg en sociaal domein
3 Deskundigheid bevorderen
4 Preventie: passend aanbod voor jongeren, jongens, mannen,
vrouwen tbv zelfbeschikking

1 Verdiepend onderzoek door Rutgers en Pharos
2 Bijeenkomsten om meer zicht te krijgen op elkaars werkwijze,
visie, taakopvatting, sociale kaart, zorgroute
3 Plan deskundigheidsbevordering opstellen
4 Inventarisatie bestaande, preventieve aanbod

1 Kennis uit verdiepend onderzoek delen
Passend aanbod (door)ontwikkelen met inwoners
2 Samenwerkingsafspraken implementeren
3 Scholingen voor en door coalitiepartners
4 Ketenpartners zetten meer in op passende preventie

Wat hebben we al?

WAAR IS HET OVERZICHT?
OP PACTPP.NL!
Er gebeurt zoveel in het kader van het PACT
dat we online overzicht scheppen op de
nieuwe website www.pactpp.nl. Hier vind
je uitleg en dagelijks nieuws als bewoner,
maar ook achtergrondinfo en documenten
als professional. Zo kun je je makkelijk inlezen op het beleidsthema waarvoor je werkt,
maar ook wat meer te weten komen over
wat er nog meer gebeurt.

veilig wonen. Of je nu werkt in de zorg, het onderwijs,
woningbouw, gemeente of sociaal werk, op PACTPP.nl
blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen van
het PACT. Dit kan gaan om beleidsvorming op lange
termijn, of om concrete projecten die van start gaan
binnen het PACT. Wil je nog meer achtergrondinformatie? Klik dan door naar alle achterliggende PACT
documenten, raadsinformatie, de nieuwe huisstijl
van het PACT, en vorige edities van deze nieuwsbrief.

Voor Professionals

Voor bewoners

Op dit deel van de website kunnen jullie alles lezen
over de pijlers jeugd, armoede & participatie en fijn &

Wat gebeurt er allemaal in Poelenburg-Peldersveld
en wat gaat er veranderen? Overeenstemming over

Gemeente Zaanstad
GGD Zaanstreek Waterland
Zaans Medisch Centrum
Huisartsencoöperatie Zaanstreek-Waterland
Verloskundigenkring
Kraamzorg organisaties
De Sociale Wijkteams

Hoe willen we uitbreiden?

Meerjarenplan

de plannen voor de Spaghettiflat? Extra verkeerscontroles die worden gepland? De nieuwe website is
dé plek om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de wijk, voor iedereen. Daarnaast doen we
hier verslag van evenementen en wijkinitiatieven,
zoals Poelenburg Beach, het Darwinfestival. Ook
kunnen bewoners hier de gegevens vinden van
wijkadviseurs, sociaal werkers en wijkbeheerders.

>>

Wil je als bewoner of professional ook iets
plaatsen op de website? Neem dan even
contact op via a.koster@zaanstad.nl
Hieronder vind je een overzicht van de
concrete resultaten en activiteiten die
plaatsvinden in het kader van het pact,
onderverdeeld naar de vier centrale
opgaven.



ARIËNNE KOOTER, DIRECTEUR COÖPERATIEVE RABOBANK METROPOOLREGIO AMSTERDAM

‘PACT-AANPAK IS ALS EEN
SOCIAAL BEDRIJFSPLAN’

Feitelijk zouden we in Zaanstad bedrijfsmatig
naar Poelenburg en Peldersveld moeten kijken
zegt Ariënne Kooter, directeur Coöperatieve
Rabobank Metropoolregio Amsterdam.
‘We kunnen de Pact-aanpak voor deze wijken bedrijfsmatig bezien, met een businessplan waarin de
doelstellingen zijn geformuleerd. Gekoppeld daaraan
kunnen we vervolgens geboekte resultaten in beeld
brengen’, zegt ze.
De Rabobank is sinds begin 2021 partner in het
PACT voor Poelenburg en Peldersveld. Benaderd
door burgemeester Jan Hamming, kostte het Kooter
geen enkele moeite om haar mede-bestuurders te
overtuigen mee te doen.
‘Het past bij de missie van Rabo, dit is een project
waar we volledig achter staan’, verklaart ze de
handtekening die ze namens Rabo plaatste onder
de verbintenis voor 20 jaar. ‘Ik zei volmondig ja
op zijn verzoek. Het past bij onze droom en ons
uitgangspunt om midden in de lokale samenleving
een betekenisvolle rol te spelen.’
Een puur bedrijfsmatige aanpak is natuurlijk niet
alles wat deze door de wol geverfde bedrijfseconome
voorstaat. ‘We zijn niet uit economische overwegingen in dit project gestapt, bijvoorbeeld om daarmee
geld te verdienen. We zijn overtuigd van het feit dat
we met de inzet in deze twee wijken met alle partners samen in staat zijn de inwoners meer kansen
te bieden en dus een beter toekomstperspectief.
Daarmee zullen hun welvaart en welzijn groeien.
Dat zijn onmiskenbaar baten: het algehele welzijn
neemt toe, daardoor blijven mensen gezonder en
doordat ze meer kans op werk krijgen, gaat het
aantal uitkeringen omlaag. Daar hoef je geen
kosten/batenanalyse op los te laten.’

Netwerk
Vandaar dat het Kooter dus niet veel moeite kostte
medewerkers enthousiast te krijgen nadat de burgemeester de bankdirecteur voorstelde namens het
bedrijfsleven ‘mee te doen’.

Kooter: ’Ik heb een groot netwerk in de Zaanstreek
dat ik kan inzetten voor het PACT. Die kennis wil ik
graag met de andere partners delen. Er ligt immers
een forse opgave in Poelenburg en Peldersveld.
De schuldenproblematiek en de werkloosheid,
bijvoorbeeld.
‘Natuurlijk beschikken we alleen over de financiële
achtergrond van onze eigen klanten, maar graag
werken we mee aan de inzet van een schuldhulpmaa
tje voor hen die in de problemen dreigen te raken’
Wat betreft de werkloosheid wil Kooter proberen
een verbindende rol te spelen tussen jongeren die
zonder baan van school dreigen te komen en het
bedrijfsleven dat op zoek is naar personeel.
‘Ik ben momenteel concreet bezig met een bedrijf
in de regio dat op zoek is naar werknemers in de
technische branche. Ik zou hen graag koppelen aan
jonge werkzoekenden in Poelenburg en Peldersveld.
Als we zo kunnen samenwerken en we slagen erin
dat soort projecten bekendheid te geven, kunnen
we de jeugd die van school komt een grotere
kans op werk bieden. Meer werk, betekent minder
armoede en dat verbetert op den duur de leefbaarheid in de wijken.’

Criminaliteit
Uitbannen van ondermijnende criminaliteit is nog
zo’n onderwerp waar de bank een rol in zou willen
en wellicht kunnen spelen, zegt Ariënne Kooter,
voorzichtig. ‘Natuurlijk zijn we al met meerdere
banken, landelijk, alert op witwaspraktijken. In de
PACT-wijken weten we allemaal dat er sprake is
van uitbuiting van arbeiders. Degenen die zich daar
schuldig aan maken zouden zomaar klant bij Rabo
kunnen zijn. Sommigen van hen hebben meerdere
huizen, met onderverhuur. Wij weten dat vaak niet.’
En dan behoedzaam, met een paar slagen om de
arm, suggereert Kooter:
‘Klantgegevens delen mogen we wettelijk niet,
maar we kunnen wel in het PACT van elkaar leren.
Bepaalde patronen signaleren. En elkaars aanpak
versterken als je weet dat iemand veel panden
bezit waar criminele activiteiten plaatsvinden.
an zouden wij wellicht ook actie kunnen ondernemen via de hypotheekvoorwaarden.’

‘ALS JE EEN UUR PLEZIER HEBT
GEHAD, DAN BEN JE AL GESLAAGD’

Daarom is nu ‘Dreumesspelen aan huis’ gestart.
Ouders van een dreumes met een indicatie voor
de Voorschoolse Educatie kunnen daar gebruik
van maken. De jeugdverpleegkundige van Centrum
Jong bespreekt het met de ouder en, als die
daarvoor open staat, zorgt voor de aanmelding. Als

Wat leeft er in de PACT-wijken? Welke bewoners maken het verschil? Wie ergert zich ergens groen en
geel aan? Maar ook: wie houdt enorm van de eigen wijk, de buren of de school? De PACT-reporters
verzamelen het nieuws; vanuit het PACT zorgen we dat de verhalen ook andere bewoners bereiken. Dat
gebeurt via de papieren nieuwsbrief, social media en via informele kanalen.
Dus: houd je van verhalen, ben je goed in schrijven, bloggen, vloggen, Insta-worthy foto’s maken met
een kort verhaal, kom er dan bij! Er staat een vergoeding tegenover je bijdrage, dus je kunt er ook nog
wat mee verdienen. Of misschien ken je als professionals iemand die geschikt is als PACT-reporter?
Stuur dan e-mail naar André Koster: a.koster@zaanstad.nl.

BEWONERS WILLEN ZELF
OOK AAN DE SLAG
“We zijn er nog niet in Poelenburg en Peldersveld,
maar het gaat wel een stuk beter”, zegt een actieve
bewoner in een bewonersteam. Sinds oktober 2018
werkt woningcorporatie Rochdale samen met bewonersteams. Bewoners die hart hebben voor hun
buurt zetten zich vrijwillig in voor een leefbare wijk,
door bijvoorbeeld een praatje te maken, een oproep
doen om een vuilniszak op te ruimen of advies te
geven over woningen. Ze zijn ook de oren en ogen
van de wijk. Ze leggen contact met buurtbewoners
en organiseren buurtactiviteiten. Bijvoorbeeld een
vuilnis-prikactie voor kinderen (zie foto). Zo leren
kinderen het belang van een schone woonomgeving.
Ook het eigen woongebouw wordt aangepakt.

Ze roepen hun buren op om zelf ook schoon te maken Voor dit alles ontvangen de bewonersteams een
kleine vergoeding. Rochdale helpt ook een handje en
dan ziet het er meteen al prettiger uit.
De organisatie die hen begeleidt heet Strategische
Wijkaanpak [https://strategischewijkaanpak.
nl/] Het doel is uiteraard een leefbare en veilige
woonomgeving. Actieve bewoners van Rochdale
zetten zich hiervoor in binnen het eigen complex
en de omliggende gebieden. Hun taak is drieledig:
het voorkomen van vervuiling, het verhogen van de
participatie van bewoners en het versterken van
sociaal contact onder de buren.

Kortom, voor bankdirecteur Kooter staat voorop dat
de inzet van de bank moet leiden tot PACT-wijken
waarin het fijn is om te wonen. ‘We werken graag
samen met de gemeente, door te kijken hoe we de
bouw van betaalbare koopwoningen in Poelenburg
en Peldersveld mede mogelijk kunnen maken door
bouwontwikkelingen te stimuleren die zullen leiden
tot een betere mix in de samenstelling van deze
wijken.’

DREUMESSPELEN AAN HUIS IS VAN START GEGAAN IN POELENBURG EN PELDERSVELD

In Poelenburg en Peldersveld is het nog lang niet
vanzelfsprekend dat kinderen gebruik maken van
de Voorschoolse Educatie op de peuterspeelzalen
van Babino of TintelTuin. Ouders worden door het
Centrum Jong hier wel over geïnformeerd. Maar
toch kan het zijn dat ze daar nog niet het nut van
inzien. Of misschien durven ze hun kind er nog niet
achter te laten. Corona helpt natuurlijk ook niet
mee om ouders over die drempel te helpen.

RAZENDE PACT-REPORTERS GEZOCHT

het kind dan 18 maanden is komt een pedagogisch
medewerkster van TintelTuin elke week, tien weken
lang, met een tas vol speelgoed langs. Samen
met de ouder en het kind ontdekken ze hoeveel
plezier er te beleven is met speelgoed, verhaaltjes,
boekjes, kleurkrijt, lijm en zand en hoe dat het
praten en de motorische en cognitieve ontwikkeling stimuleert.
Dreumesspelen aan huis is gestart bij een paar
gezinnen, als een pilot. “Het is wel spannend voor
ons”, vertelt Mariska van Driest, de pedagogisch
coach van TintelTuin die Dreumesspelen heeft opgestart. “Want het moet wel goed gaan. Je moet je
voorstellen dat het voor een ouder ook spannend
is. Er komt iemand. Maar waarom? Doe ik het mis-

schien niet goed? En dan is het heel belangrijk dat
je als pedagogisch medewerker niet komt vertellen
hoe het moet, maar heel sensitief bent, en het
gewoon laat zien.” Het was dan ook een opluchting toen de collega’s vertelden hoe hartelijk ze
worden ontvangen en hoe blij de kinderen zijn als
ze weer komen. “En als het goed gaat, dan komt
het vanzelf. Het is een hechte gemeenschap. We
moeten het hebben van mond op mond reclame.
Het is belangrijk dat we nu een goede ervaring
neerzetten”, zegt Van Driest.
Na een paar keer spelen komen ook andere
onderwerpen ter sprake, zoals of ouders het
VVE-peuterspelen kennen. Ze gaan ook een keer
samen buitenspelen en kunnen dan ook langs
bij een peuterspelen locatie in de buurt. Als de
pedagogisch medewerksters merken dat de ouders
het Nederlands nog niet goed beheersen kunnen
zij hen informeren over de mogelijkheid om taalles
te nemen. Wat dat betreft is Van Driest heel blij
met de goede samenwerking met De Bieb, die via
hun Informatiepunt ouders in de Poelenburcht of
buurthuis Kleurrijk verder kan helpen.

Van Driest vindt het heel belangrijk om te benadrukken dat het een heel laagdrempelige manier is
om in contact te zijn met de ouders en kinderen.
“Wij zijn géén hulpverleners. Het doel is dat de
ouders gaan ervaren hoe belangrijk het spelen is
voor de ontwikkeling van hun kind Daar gaat het
om. Dus als je als pedagogisch medewerkster thuis
bent geweest, en je hebt plezier gehad, en je ziet
het effect van het samenspelen aan het kind, en
aan de ouder, dan ben je al geslaagd, want het kind
heeft gespeeld!”

ARMOEDE EN PARTICIPATIE

STAND VAN ZAKEN
Wat gebeurt/wat loopt er al?
Onder andere:
Participeren met Perspectief en
Taskforce Werken of Meedoen
Meer dan 400 personen uit de
(bijstands)uitkering.

Integraal project begeleiding huurders
met langlopende schulden
50 huurders

TechGrounds
Eerste lichting 6 mensen met een baan;
tweede lichting 8 aanmeldingen (tot nu
toe), waar van 2 uit Poelenburg.

Brede inzet Saenbility

Invoering Stadspas
Banenplan ZaanIJ
En samenwerking met Amsterdam

Opleiding van 1 jaar op locatie
25 aanmeldingen (allen vrouw en met
een migratieachtergrond)

Werkplaats ambachten

Onderzoek Gewoon geld geven
150 euro per maand extra aan
150 minimahuishoudens

Oplossen schrijnende gevallen
kostendelersnorm
Start in 2022

Uitbreiden activeringstraject
Bewegen Werkt

FIJN WONEN

STAND VAN ZAKEN
Wet Bijzondere Maatregelen
Grootstedelijke Problematiek
Artikel 9 (voorrangsregeling) en
10 (criminele antecedenten) van
kracht in Poelenburg en Peldersveld

Sportpark Poelenburg
Ruimte voor de realisatie van
ca 200 tijdelijke woonunits.

Volkshuisvestingsfonds
De aanvraag is toegekend! 
Planvorming Spaghettiflat
sloop-nieuwbouw

Poelenburg Oost

Programma Groen en Sociaal 
Vergroenen schoolpleinen in PP, natuurwandelen, fietspad NoorderIJplas(2023)

Poelenburg Beach
Concrete wens bewonersenquête

Nieuwbouw/Transformatie - korte termijn
•
•
•
•

Poelenburg Oost Zaans Hoekje
Parkeerboxen ERA flats parkeerterreinen ERA
Locatie basisschool Kleurenpracht
Herstructurering / transformatie van de woningen Kraakstraat / Karveelstraat.

Ingrepen fysieke leefomgeving - korte termijn
•
•
•
•
•

Stadsstrandje
Mobiliteit(knooppunten) ivm parkeren
Natuurwandelpad (Watering – Darwinpark);
Verkeersveiligheid bij (en dus met) scholen;
Benutting Krajicek veld verbeteren

JEUGD

STAND VAN ZAKEN
12Uitvoeringsplan met inzet
op de drie thema’s:
Taal
Burgerschap
Ouderbetrokkenheid

12+
Doelen/ambities
Talentontplooiing
Kwalificatie &
arbeidsmarkt
Gezond & veilig
opgroeien.

Wat gebeurt er al?

In ontwikkeling

• Kansrijke Start voor Ieder Kind
• Visie Taalontwikkeling
Implementatie met handboek
meertalig opgroeien
• De ‘Ouder en Kind Club’ (OKC)
Poelenburcht en
buurtcentrum Kleurrijk
• Toeleiding naar VVE
Extra groepsconsult bij
8 maanden en Dreumesspelen
aan huis voor 20 gezinnen.
• Inzet van 7 brugfunctionarissen
Evaluatie bijna afgerond

• Gerichte ondersteuning voor
(a.s.) ouders in een kwetsbare
situatie
• Sleutelpersonen trainen en
inzetten - Vier sleutelpersonen
uit de wijken trainen en inzetten.
• VVE+ groep - nodig voor 10
peuters in ’n kleinere groep
• Verlengde leertijd - inzet blijft
2,5 uur. Mogelijkheden
naschoolse aanbod wordt
onderzocht.
• Huiswerkbegeleiding groep
7 en 8 - 50 kinderen

Zeven actielijnen
Talentontplooiing

Kwalificatie en arbeidsmarkt

• Huiswerkbegeleiding en
coaching
Zuiderzee College en Pascal
Zuid; 40 leerlingen per school.
• Jongerenwinkel met
talentontwikkeling
Groot succes qua opkomst!
Verder 6 VO-scholen gestart
met jongerenwerkers.

• Loopbaanoriëntatie kansrijke
sectoren & baangaranties
• Entreeopleiding in de wijk
jongeren (doelgroep 16-27 jaar,
woonachtig in Poelenburg/Peldersveld, nog geen startkwalificatie, minimaal taalniveau A2).

Gezond en veilig opgroeien
• Gezonde School voortzetten
• Meidenwerk
• Persoonsgerichte aanpak

Aandachtspunten
• Kortdurende externe middelen (BOTOC gelden
van MinV&J, GKA subsidie van MinOCW).

• Beschikbare middelen: er is veel meer nodig
aan budget om de ambities waar te maken

VEILIGHEID
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Uitvoeringsplan 1
(Politie en gemeente) voor de
veiligheids- en leefbaarheidsvraagstukken met inzet op:
•
•
•
•

Fraude (woon, uitkering en belasting)
Asociaal rij- en parkeergedrag
Aanpak huiselijk geweld
Drugshandel op straat

Wat gebeurt er al?
• Team wijkgerichte overlast - Voor Poelenburg,
Peldersveld, Russische Buurt en Zaandam Zuid
(huisvestingsvergunning, overbewoning, BRP)
• Algeheel verbod op kamerverhuur voor meer dan
2 personen in Poelenburg en Peldersveld
• Eerste bestuurlijke boetes worden in oktober
opgelegd
• 1 juni Structureel casusoverleg gestart met
betrokken partijen over excessen woonfraude
• Huiselijk geweld - Samenwerking met de
sleutelpersonen en schakelouders op scholen

Uitvoeringsplan 2
Zo veel mogelijk verstoren invloedrijke,
ondermijnende criminele netwerken en
verdienmodellen.
Integraal interventieteam
(met Belastingdienst en
Inspectie SZW), met inzet op:
• Witwassen (opkopen van vastgoed)
• Drugshandel
• Uitbuiting en illegale arbeid

Wat gebeurt er al?
• Kwartiermaker is gestart voor 24 uur per week
• Middelen Volkshuisvestingsfonds
Uitbreiden van de gemeentelijke handhavingscapaciteit, ter ondersteuning van interventieteam
• Opkopen van onroerend goed
• Veiligheidsindex
Eerste opzet is gereed. Volgende stap is toevoegen
relevante informatiebronnen naast cijfers politie
• Regionaal ondermijningsbeeld
Verkenning samenwerking met Amsterdam

Aandachtspunten
• Vertrouwen onder bewoners terugwinnen: Goede communicatie is cruciaal
• Als politie en gemeente kunnen we het niet alleen: Rijk gevraagd om hulp.
• Signalen opvangen: Weten waar gemeld kan worden en wie het gaat oppakken.
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