
Notulen openbare wijkvergadering Klankbordgroep Poelenburg 5 november 
2018 in de Paus Johannesschool 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Opening en mededelingen 
 
Gertjan Welgemoed, secretaris van de Klankbordgroep (gesprekleider) opent de bijeenkomst en heet 
68 bewoners welkom. In verband met de wet op de privacy, is er geen presentielijst aanwezig.  
Dhr. Welgemoed verzoekt de aanwezigen geen foto’s te maken zonder toestemming van bewoners. 
 
 
2. Toelichting actieplan Poelenburg en Peldersveld 
 
Aanwezig zijn: Remy Justus en Marieke Sloep, beide van de Gemeente Zaanstad. Zij geven een 
toelichting  op het Actieplan Poelenburg en Peldersveld.  

In 2017 is het actieplan Poelenburg/Peldersveld door de gemeenteraad vastgesteld. Dit plan was het 
resultaat van intensieve gesprekken met bewoners, professionals en diverse andere partijen in de 
wijken. Doel van het actieplan: de wijk duurzaam te verbeteren van en door de wijk. De vraag naar 
de bewoners toe was: Hoe gaat het in de wijk, wat gaat er goed, en wat gaat er minder goed? Er was 
veel wantrouwen. Alweer een actieplan als zovele in de afgelopen jaren. Maar ook kwamen goede 
zaken naar voren waar bewoners tevreden over waren. Deze actiepunten zijn verwerkt in een taart: 
de 5 opgaven. Om deze 5 opgaven te laten slagen, zal daarnaast aan twee randvoorwaarden voldaan 
moeten worden. Dit betekent: meer woondiversiteit en aanpak ondermijnende criminaliteit. 

Armoede, participatie en werk 

25% van de uitkeringen binnen de gemeente Zaanstad gaan naar deze wijk. Met name in participatie 
en armoede valt er nog veel te bereiken. Ook dit plan combineert een harde en zachte aanpak. Dat 
betekent kansen voor bewoners die zich willen ontwikkelen en integreren, en hard optreden tegen 
bewoners die wel kunnen, maar niet willen, overlast veroorzaken of crimineel verdrag tonen. Dit jaar 
zijn 89 mensen opgeroepen, waarbij wordt gekeken hoe we hierop kunnen participeren. Aantal 
mensen kon begeleid worden naar werk. Andere mensen ontvingen onterecht een uitkering, deze is 
gestopt. Een voorbeeld: een bewoner had 10 jaar een uitkering, die na twee gesprekken direct is 
gestopt. Sommige mensen hebben certificaten behaald. Volgend jaar zullen 250 mensen opgeroepen 
worden. 1 op de 3 bewoners in de wijk groeit op in armoede.  

Opvoeding en onderwijs 

De rode draad die het actieplan moet gaan voeren: een wijk creëren waarin kinderen kunnen 
opgroeien met gelijke kansen, een wijk voor iedereen. Voor kinderen is het in deze wijk moeilijker 
mee te komen in de samenleving door gebrek aan taalbeheersing. De voertaal is met name Turks. 
We zijn in gesprek met schoolbesturen, wijkteams en jeugdteams om te kijken wat te doen om dit 
beter te organiseren en het taalniveau te vergroten. Mede ook door met het schoolbestuur te 
bekijken het VVE bereik te vergroten en te verbeteren. Ook is in het actieplan Poelenburg 
opgenomen een verlengde schooldag, waarbij er extra taalles gegeven wordt om het taalniveau te 
vergroten. Dit houdt in dat kinderen van groep 4 een uur per dag extra les zullen krijgen. 
Voornamelijk gaat het om taalonderwijs in een minder schoolse setting zoals spel en drama les. Op 
deze wijze verkrijgen de leerlingen aan het eind van de basisschool anderhalf jaar extra scholing. De 
gemeente Zaanstad heeft goede voorbeelden en resultaten gezien uit Rotterdam. Ook de 
voorschoolse educatie in Poelenburg is vervroegd met een half jaar, met gevolg dat kinderen vanaf 2 



jaar naar de peuterspeelzaal gaan. Op het moment wordt er gewerkt om de wachtlijsten weg te 
werken en kinderen eerder op de VVE te zetten en deze uit te breiden. Helaas kwamen er bij het 
uitrollen van het actieplan veel problemen naar boven omdat de achterstand groter was dan 
verwacht, en er een wachtlijst bestond. De verlengde schooldag is geen initiatief van de 
schoolbesturen, en wordt dan ook niet door hen gefinancierd. Een ander probleem is het tekort aan 
leerkrachten en leerkrachten die extra uren moeten gaan lesgeven. De gemeente moet nog over het 
plan beslissen als het definitief gereed is.  

 

Taal 

Er worden meer plekken gecreëerd waar gratis Nederlandse lessen worden gegeven, o.a. in de Bron. 
Dit heeft effect. In 2017 volgden 139 mensen taalles. In mei 2018 waren dat er 255 en in oktober 
338. Deze lessen zijn gratis. Veel mensen weten dit niet.  

 

Vuil 

Afval en vuil op straat is een langlopend probleem. Ook hiermee zijn we in gesprek gegaan met o.a. 
een aantal bewoners, wijkonderhoud en huismeesters. Wat kunnen we aan het probleem doen, en 
hoe zorgen we ervoor dat het systeem goed werkt, afval opgehaald moet worden, wie haalt wat op? 

Mensen moeten weten wat de regels zijn, dit is niet voor iedereen duidelijk. We zijn langs scholen 
gegaan om ouders in te lichten d.m.v. plaatjes te tonen. Mochten mensen zich alsnog niet aan de 
regels houden, zijn daar consequenties aan verbonden. Er zijn dit jaar 646 boetes uitgedeeld voor het 
verkeerd aanbieden van afval, of het neerleggen hiervan.  

 

Jongeren 

Veel partijen hebben afgelopen jaren vanuit de gemeente opdrachten gekregen iets te doen met de 
(probleem) jongeren. Dit is niet altijd efficiënt geweest. Waar we nu met elkaar naar kijken is: wat 
hebben deze jongeren nodig en hoe kunnen we dat met elkaar beter organiseren? We weten van 
jongerenwerkers dat ze ze niet zoveel te bieden hebben. Wij kunnen ze hierbij helpen genoeg keuzes 
te creëren om de jongeren te helpen het goede pad te kiezen. De wijkagent speelt hierin ook een rol. 
De randvoorwaarden om dit tot een slagen te maken zijn:  

- Het vergroten van de diversiteit in de wijken; 
- Het aanpakken van criminaliteit in de wijken. 

70% is sociale woningbouw. We kunnen veel meer sturen wie er komen wonen in de sociale 
woningbouw. M.i.v. 1 juli is hiermee gestart. Er zijn bepaalde voorwaarden waaraan je moet voldoen, 
zoals het hebben van een betaalde baan, pensioen of studiefinanciering. Een extra voorrangsregel is 
een baan hebben in een niet commercieel beroep. Woningcorporatie was beducht: niets is minder 
waar. Er zijn honderden meer aanmeldingen. Sinds 1 oktober 2017 zijn er 24 woningen toebedeeld. 
200 woningen veranderden van bewoners. Het gaat in kleine stapjes. Dit draagt wel bij, maar niet 
genoeg. Zijn nu in gesprek met de woningcorporaties om te kijken hoe we dit verder kunnen 
aanpakken.  

Voor veel jongeren is het criminele pad de snelle weg naar succes. Aanpakken van criminaliteit ligt 
voor een groot deel bij de politie. 



Het aanpakken van woonfraude: We hebben budget gekregen van het Rijk. Het is de bedoeling 
fondsen te werven. Plan: in Jan. 2019 meer inzetten aanpak van woonfraude. Dit is afhankelijk van 
meldingen van bewoners. Als u iets ziet -> meldt het! 

Vraag bewoner: Hoe verhoudt zich de verlenging van de schooldag en het tekort aan leerkrachten? 

Antwoord: Dat is heel onwenselijk. Kunnen we vanuit het actieplan niet veranderen. Door verlenging 
bied je ze meer dan dat ze krijgen.  

 

3. Ondermijnende criminaliteit en Meld Misdaad anoniem (MMA) 

Aanwezig, Bas Koops namens de Gemeente Zaanstad (bestrijding ondermijnende criminaliteit) en 
Bas Bastiaans (MMA) 

Wat doet de gemeente Zaanstad aan ondermijnende criminaliteit: We houden ons bezig met aanpak 
van o.a. motorclubs, onderhuur en hennepplantages. 

Bas Koops: We hebben een samenwerking met Meld misdaad anoniem. Als gemeente zijn we 
partner geworden met deze stichting. Meldingen krijgen we hierdoor zelf binnen. Het doel is de 
meldingsbereid te vergroten. Focus specifiek op deze wijken Poelenburg en Peldersveld.   

Dit doen we op de volgende manier: trainen van professionals, die kontakten hebben met burgers, 
zodat ze deze als ambassadeur kunnen aanrijken. Doel is niet alleen professionals in te schakelen, 
maar ook bewoners. Als voorbeeld: dit jaar zijn er 6 hennepplantages opgerold. 3 zijn er gemeld via 
MMA. Melden heeft daadwerkelijk resultaat! Er heerst nog steeds een angstcultuur in de wijk. 

Bas Bastiaans: Misverstand is dat deze lijn onderdeel is van de politie. Waar politie bezig is met 
vergaren van bewijs zijn wij als organisatie in het leven geroepen getuigen van verdachte situaties te 
beschermen. U kunt ons bereiken op nummer: 0800-7000. 

Hoe werkt online melden bij MMA: Wij zijn onafhankelijk, uw nummer is niet te zien, uw naam wordt 
niet gevraagd. Er is geen bandopname. Er zijn vertrouwenspersonen aanwezig en de medewerkers 
van MMA zijn anoniem. Ben je de enige getuige -> geen melding. 

Bij verdachte situaties waarop directe actie ondernomen moet worden, belt u dan 112!  

Bij zaken die geen spoed betreffen, maar waarbij u wel de politie nodig heeft, belt u 0900-8844 of de 
wijkagenten Cathy Duijneveld/Hendrik Jan Twijnstra op 06-50559521. De politie heeft nog een 
speciale afdeling genaamd TCI. Dit is ook volledig anoniem (naast MMA) Contact de wijkagent! 

Vraag van Gertjan Welgemoed: is er belangstelling voor een speciale avond over deze onderwerpen?  

Ja, dat is er! Dan organiseren wij dat! Daar hoort u nog van. De wijkagent wilt zich hierbij aansluiten. 

Vraag bewoner: als er iets in de wijk is waar je je twijfels over hebt, bellen we met de politie -> wordt 
als moeizaam ervaren. Rechtstreeks naar MMA anoniem? Deze mogelijkheid is nooit bekend 
gemaakt. Heterdaad blijft 112. Wanneer iets zich langer afspeelt dan melding MMA. 

Vraag bewoner: MMA is dat een stichting?  

Het is een publiek privaat georganiseerde organisatie.  

Vraag bewoner: Wat gebeurt er met de drugspanden? En met de bewoner? 



De woning wordt gesloten voor 3 of 6 maanden. Mensen krijgen evt. een ander huurpand 
toegewezen. Er is een zerotolerantie beleid bij de woningcorporaties. Bewoner kan een aanvraag bij 
een andere corporatie indienen.  

Vraag bewoner: Als je denkt dat een pand onderverhuurd wordt, waar meld ik dat?   

U kunt dat melden bij de woningbouwcorporatie of gemeente. 

 

4. Hoofdpijndossiers Klankbordgroep: Het Zuiderven en de Weer 

De KBG overlegt met corporaties, politie, vervoersregio, Provincie, winkeliers, bewoners etc. 

Overleg met de Gemeente Zaanstad is verreweg het moeilijkst! 

Het Zuiderven: Probleem is het gladde wegdek voor motoren door gladde rioolputdeksels en witte 
vlakken (er wordt nu al 2 jaar gestudeerd op een oplossing), de fietsersdoorgang (motoren!), kruising 
Kingweg-Troelstralaan en de vluchtheuvel wat een wegmarkering werd. 

De eerste brief naar Gemeente Zaanstad is op 07-11-2016 verstuurd. We ontvingen antwoord van 
ZNSTD op 12-01-2017: “Motoren zijn niet te voorkomen en auto’s kunnen niet door 
fietsersdoorgang”. We hebben gezien dat dit wel degelijk kan! 

ZNSTD: “Dit jaar komen er twee drempels in het Zuiderven (zoals in elke 30 km-weg)”. 

De Weer: Is een racebaan, bewoners klagen over de mollengang, oversteken is levensgevaarlijk.  

De eerste brief naar ZNSTD is verstuurd op 21-06-2017, brief blijft onbeantwoord. Deze is ook naar 
de gemeenteraad verstuurd: actie na motie van Groen Links in gemeenteraad. De KBG heeft diverse 
gesprekken met ZNSTD gevoerd. De gemeente past veel vertragingstactieken toe. ZNSTD kent 
aanvankelijk slechts 1 melding over mollenganglawaai, ZNSTD heeft nu 5 meldingen, de KBG heeft er 
ruim 20! 

De brief van 21-06-2017 wordt beantwoord op 13-03-2018. Hierbij staat een geluidsonderzoek van 
de mollengang in maart 2018, en een aanpassing bij het oversteken in de grote vakantie 2018 
gepland. U raadt het al: Geen actie. Alsnog een brief naar ZNSTD verstuurd op 10-09-2018 -> geen 
antwoord. Deze brief is door de KBG ook naar de gemeenteraad verstuurd.  Er zijn vragen gesteld van 
Groen Links in gemeenteraad over uitblijven acties. Antwoord van ZNSTD aan Groen Links: “Er zal 
extra inzet handhaving komen bij oversteekplaatsen -> deze liet zich in 2 maanden 1 keer zien. 

September 2018: een nieuwe wethouder wilt extra geluidsonderzoek, dit zal eind oktober 2018 
gereed zijn. 5 november: Geen rapport bij KBG.  

Nieuwe planning: evt. aanpassen mollengang samen met aanpassen oversteek. Zal dit in de grote 
vakantie 2019 worden? 

KBG: Is een harde actie de oplossing? Hoe dan? Handtekeningenactie (voorstel bewoner). Komen 
daarop terug. 

Vraag bewoner: Keren en oversteken is een groot probleem in de Vennenbuurt. Zaanstad vindt dat 
het een 50 km. zone moet blijven. Dat is al een probleem. Als bewoners al met de raad en politiek 
gesproken. Antwoord was: “we hebben 4 oplossingen, maar we ondernemen geen actie”. 

 



Wat betekent wonen in Poelenburg voor u? 

Het merendeel van de aanwezigen woont met plezier in Poelenburg. 

Positieve punten die bewoners ervaren zijn: 

- Veel speelplaatsen voor kinderen; 
- Veel groen in en rondom het park; 
- De ruimte in de wijk. 

Negatieve punten die bewoners ervaren zijn:  

- Vuil en rotzooi op de straten in de wijk; 
- Te weinig parkeerplaatsen in de wijk; 
- Toename geparkeerde werkbussen in de wijk, m.n. op hoeken levert dit gevaar op door 

onvoldoende zicht; 
- Parkeren bij de vakken bij de sportschool van de Vennenbuurt; 
- Gebrek aan/problemen parkeerplaatsen op de Zuidervaart, laten daar tevens op de 

parkeerplaatsen troep achter; 
- Veel allochtone bewoners; 
- Sinds aanleg nieuwe riolering wordt er stank ervaren, water onder woningen, wat er voor de 

aanleg niet was; 
- Aansluiting wijk naar hoofdwegen, “je kan alleen Poelenburg nog uit met moderne 

navigatie”. 
- Smalle straten (dit is voor de gemeente makkelijker om te vegen); 
- Olifantspaden: er wordt op gefietst, er rijden motoren, zelfs auto’s; 
- Tegen de richting inrijden van auto’s op het Kloosterven (kan op het Kloosterven de 

rijrichting veranderd worden?); 
- Ergernis aan parkonderhoud, hoog riet, ratten; 
- Scholieren die rotzooi in het park achterlaten; 
- Ontbreken van handhaving bij de scholen tussen 08.00 en 08.30 uur; 
- Versmalling weg naar Troelstralaan groot probleem, ook school in de buurt; 
- Opruimen van de bladeren op de grond en het strooibeleid; 
- Onduidelijke verkeersborden straat Poelenburg; 
- Fietspad Clusiusstraat staat geen verkeersbord dat het daadwerkelijk een fietspad is, 

hierdoor rijden er ook wel een auto’s en motorfietsen door het park; 

Opmerkingen van bewoners: 

- Probleem tuinen die aangelengd zijn. Nieuwe bewoners met een huurovereenkomst betalen 
over dit extra stukje tuin geen huur. Oude bewoners wel. Landjepik? -> taak van handhaving. 

- Er zijn een aantal stageplaatsen aangeboden aan Poelenburg, geen een is vervuld -> helaas 
kunnen we daar op dit moment niet veel aan doen. 

- 2 november 2017 is er een verzoek ingediend om rode afvalbakken bij de Vomar te plaatsen.  
Staan er nog steeds niet. Burgemeester heeft iemand toegewezen. Zijn er nog niet in 
geslaagd dit te bewerkstelligen. 

- In- en uit de wijk komen blijft een heet hangijzer! Wordt dit misschien het 3e 
hoofdpijndossier? 

- Langs de Poelenburg, waar de garages zijn gesloopt, ligt een fietspad. Hier ontstaat een 
onveilige situatie. Er is geen bestemmingsverkeer meer. Borden worden hopelijk binnenkort 
weggehaald. 



 

Een bewoner bedankt de Klankbordgroep voor alle inzet! 

Het merendeel van de aanwezige vond het een zinvolle bijeenkomst.  

Suggesties:  

Een avond speciaal gewijd aan 2 onderwerpen, waarbij meer tijd is voor uitleg over specifieke 
onderwerpen. 

Sluiting: 

De klankbordgroep zoekt actieve wijkbewoners, die zich willen inzetten voor het wel & wee van de 
Poelenburgers.  

Aanmelden kan bij de KBG-secretaris: 06-44628856 of kbg@telfort.nl 

Gertjan Welgemoed dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng, de Paus Johannesschool voor 
de gastvrijheid en de Gemeente Zaanstad voor de bekostiging en sluit de bijeenkomst. 


