
Eerste Zaanse Omgevingsvisie 2040

Voor de toekomst van Zaanstad
Zaanstad groeit. Steeds meer mensen willen wonen en werken in 
Zaanstad. Maar de ruimte binnen onze stadsgrenzen is beperkt.  
Hoe gaan we daarmee om? Wat vinden we van onze woon- en 
leefomgeving? Hoe willen we in 2040 samenleven, werken, ondernemen 
en verblijven in Zaanstad? En wat moeten we daarvoor doen of niet  
doen bijvoorbeeld met woningen, bedrijven, wegen, water, bodem 
en lucht? Maar ook landschap, natuur en cultureel erfgoed zijn hele 
belangrijke onderwerpen. In de Omgevingsvisie beschrijven we ook  
hoe we onze samenleving veilig en gezond houden, nu en in de toekomst, 
en hoe we er met elkaar voor zorgen dat iedereen kansen krijgt.

Hallo! Welke kant  
gaat het eigenlijk  

uit met Zaanstad?

Goed dat je het vraagt. 
Daar gaat het over in  
de Omgevingsvisie  

Zaanstad 2040!

Wat is dat, de Zaanse  
Omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie beschrijft hoe we 
kijken naar de toekomst voor de héle 

gemeente Zaanstad. Welke stad willen 
en kunnen we in 2040 zijn?

En welke ontwikkelingen 
zijn nodig in de verschillende 

aanstad? deelgebieden van Z

Het gaat over de fysieke leefomgeving  
en over mogelijkheden om te wonen,  

werken, recreëren, ondernemen, maar 
ook over een gezond en veilig leefklimaat.

We kijken naar wat Zaanstad zo  
bijzonder en sterk maakt. En voor 
welke uitdagingen Zaanstad staat.

Voor de Zaanse toekomst zijn zes  
opgaven belangrijk:

1. Verstedelijking 

2. Economische 
ontwikkeling

 

3. Kansengelijkheid

4. Duurzaamheid

5. Gezondheid

6. Veiligheid

Wat is het doel van 
de Omgevingsvisie?

 De Omgevingsvisie is in  
de eerste plaats een  

richtingaanwijzer voor de 
gemeente. Het geeft  

houvast waar we heen  
willen en hoe we daar  

kunnen komen.

Wat hebben we nodig om ook 
traks fijn te kunnen wonen, werken 
en onze vrije tijd door te brengen?

Het antwoord op deze vraag kan 
in de loop van de tijd veranderen. 

s
Niemand kan immers de  
toekomst voorspellen.  

e blijven de Omgevingsvisie  
dan ook aanpassen als  

dat nodig is. 

W

Kan ik meedenken over  
de Omgevingsvisie?

Jij kent jouw leefomgeving en Zaanstad! Voor ons als 
gemeente is het belangrijk om te weten hoe onze inwoners, 
partners, bedrijven en maatschappelijke instellingen denken 

over de indeling van de ruimte in de toekomst! 

Er is al veel meegedacht en dat kan nog 
steeds. Dat kan online en via inloop-
bijeenkomsten. Op de website van de 

gemeente staat precies waar we nu zijn 
met de Omgevingsvisie en op welke  
manieren je nog kunt meedenken.

Als de Omgevingsvisie in grote 
lijnen klaar is, dan kun je er ook nog 

op reageren. Inspraak heet dat. 

Kijk voor meer informatie op de 
website. Je kunt hier ook je vragen 

stellen over de Omgevingsvisie,  
als je die hebt.

omgevingswet.zaanstad.nl/
omgevingsvisie




