
Het Pact Poelenburg en Peldersveld moet de wijken sterker maken. Bewoners vinden dit heel 
belangrijk. Kansen voor kinderen moeten groter. Iedereen wil fijn en veilig leven en werken in de 
wijk. 26 organisaties zetten zich in. Bewoners, professionals, iedereen doet mee. Lees hier wat 
het Pact doet.
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Met het Pact Poelenburg en Peldersveld willen we de wijken sterker maken.  
Bewoners vinden dit heel belangrijk. Kinderen moeten meer kansen krijgen. 

 Iedereen wil fijn en veilig leven in de wijken. Het is verder belangrijk dat iedereen  
mee kan doen. Bijvoorbeeld met werk. En dat er minder armoede is. 

Er is dan ook hard gewerkt aan de leefbaarheid en veiligheid,  
aan toekomstkansen voor kinderen en minder armoede en meer werk. 

Samen met 26 organisaties werken we aan de doelen.
Bewoners, professionals, iedereen doet mee. 

We zijn nu een jaar onderweg en kijken terug op 2020.  
Corona gooide soms ook roet in het eten.  

Samenwerken kon gelukkig vaak doorgaan.  
En beter worden.  

Ook met bewoners. 

Lees hier wat  het Pact doet. Lees ook hoe je in  contact komt.



Wat is het doel?
In de toekomst hebben de kinderen in Poelenburg en Peldersveld dezelfde  
schoolresultaten als kinderen in de rest van Zaanstad. Dit doen we samen  
met ouders en andere organisaties. We willen ook dat kinderen gezond  
opgroeien, met minder overgewicht.   

 Team woonfraude pakt woonfraude aan. Meldingen van 
bewoners zijn nodig om de woonfraude aan te pakken. 
Bewoners Poelenburg en Peldersveld, woningcorporaties, 
gemeente Zaanstad
Een melding doen kan via 06-52361937 of een email 
sturen naar som@zaanstad.nl 

Een veiligheidsregisseur is in de zomer van 2020 gestart 
om te werken aan meer veiligheid in de wijken. Hierin heeft 
zij contact met veel andere partners, zoals het sociaal  
wijkteam en de politie. Er wordt nu een plan gemaakt door 
de partners met wat we heel concreet gaan doen.  

De politie en gemeente houden grote verkeerscontroles. 
Alle auto’s worden aan de kant gezet. Zo kijken de politie  
en gemeente naar openstaande boetes, het woonadres,  
het bezit van wapens en drugs.
Meepraten over het plan rond veiligheid?  
Neem dan contact op met Tanja van der Linde, 
Veiligheids regisseur. Via telefoon: 06-21282285.  
Of mail naar t.linde@zaanstad.nl

Er wordt vaker vuil opgehaald in Poelenburg en Peldersveld. 
Ook wordt er dagelijks gecontroleerd of bewoners hun afval 
verkeerd aanbieden. Dit na vele meldingen en klachten van 
inwoners.
Een melding maken? Dit kan via zaanstad.nl of bel naar 
14075. Er is een afvalcoach die met u in gesprek kan.

Poelenburg Oost is een woningbouwplan aan de oostzijde 
van de wijk. In het plan komen eengezinswoningen en 
appartementen. Op dit moment ligt het bouwplan stil 
wegens stikstof-problematiek

Sinds 1 juli 2018 gelden nieuwe regels voor sociale 
huurwoningen in Poelenburg en Peldersveld. Hierdoor kunnen 
sommige mensen voorrang krijgen op sociale huurwoningen. 
Deze mensen kunnen eerder een sociale huurwoning krijgen 
dan anderen. De regels gelden voor mensen die studeren of 
werken. Of die een startkwalificatie hebben. Dit is een 
diploma op mbo niveau 2 of hoger.  
Deze mensen mogen niet bekend zijn bij de politie.  
Werkt iemand in de zorg, in het onderwijs of bij de politie? 
Dan krijgt die persoon de meeste voorrang. Tussen 1 juli 
2018 en 1 april 2021 hebben we 296 sociale huurwoningen 
op deze manier verhuurd. Van deze 296 woningen zijn er 293 
woningen verhuurd aan iemand die werkt in de zorg, 
onderwijs of bij de  politie. 3 van deze woningen zijn verhuurd 
aan iemand die werkzaam is bij een commercieel bedrijf.
Woningcorporaties, Politie, gemeente Zaanstad

Op de plek van de flat aan de Clusiusstraat komt een  
nieuw wooncomplex. Aan de voet van dit gebouw komt het 
‘Huis van de wijk’. De 117 huishoudens die er nu wonen 
krijgen een stadsvernieuwingsurgentie voor een andere 
woning. Ook ontvangen ze verhuiskostenvergoeding en  
hulp bij het vinden van een nieuwe woning. 
In het Huis van de Wijk komt ruimte voor studie, taal,  
informatie en activiteiten. Ook het sociaal wijkteam,  
het jeugdteam en het Centrum Jong komen daar.
Rochdale, gemeente Zaanstad, Sociaal Wijkteam, 
Jeugdteam, buurthuis, Centrum Jong, De Bieb,  
Rochdale, ondersteund door Regiodeal ZaanIJ

Jongeren (vanaf 12 jaar)

Stichting Studiezalen begeleidt leerlingen 
die dat willen met huiswerk. Dit gebeurt  
op het Zuiderzee College en Pascal Zuid.  
Ook kunnen leerlingen met andere vragen 
terecht bij de coaches van Studiezalen.”
Studiezalen, Voortgezet Onderwijs,  
gemeente Zaanstad
Contact/vragen? Neem contact op  
met Suat, suat@studiezalen.com,  
06-87635225

In de Jongerenwinkel kunnen alle jongeren uit 
Poelenburg, Peldersveld en Zaandam Zuid 
terecht. Voor sport en cultuur, maar ook voor 
hulp bij wonen, geld, school en werk.  
Sociaal Wijkteam, Fluxus, Sportbedrijf,  
Jongerenwerk, gemeente Zaanstad
Meer informatie over de Jongerenwinkel 
en wat je daar kunt doen? Vraag het aan 
Thom Hanser via 06-24952519 en Leonie 
Goncalves via 06-59933493 (Girlzz) en 
Hafsa Boukazim via 06-28369647 

Choku Gym creëert aanbod voor kansarme 
jongeren in de wijk. Met sport, begeleiding en 
advies.
Meer info? Mail naar Choku Gym via
info@choku.nl of bel naar 075-6314095

EEN GOEDE TOEKOMST 
VOOR UW KINDEREN

FIJN EN VEILIG WONEN
Waarom is dit nodig?
Er zijn weinig koopwoningen en  
(midden)dure huurwoningen in de wijk.  
Er is ook veel criminaliteit in de wijken. 

Wat is het doel?
In de toekomst is de leefomgeving in de wijken veiliger en schoner.  
Er zijn meer verschillende woningen (sociale huur, vrije sector en koop).
Zo maken we de wijken aantrekkelijker voor iedereen. Het is veiliger op straat.  
Bewoners geven voor de veiligheid in de wijk minimaal het cijfer 7,5.  
Ook bewoners van buiten Poelenburg en Peldersveld, komen graag in de wijken.

Waarom is dit nodig?
De schoolresultaten van relatief veel  
kinderen in de wijken zijn laag. Veel lager 
dan die van kinderen in de rest van Zaan-
stad. Ook zijn er in de wijken veel kinderen 
met overgewicht. Meer dan in de rest van 
Zaanstad.

Het jonge kind (tot 12 jaar)

Er komt extra aandacht voor de eerste 1000 dagen van een kind.  
In groepsbijeenkomsten krijgen zwangeren en ouders met een  
pasgeboren kind informatie. 
GGD, Centrum Jong, gemeente Zaanstad
Contact/vragen? Neem contact op met Sherilyn Faber – van Dijen  
via 06-10958230 of mail naar shfaber@ggdzw.nl

Een online cursus over taalontwikkeling voor ouders en  
aanstaande ouders.  
Bieb en Centrum Jong
Gratis inschrijven kan via 
Website: www.debieb.nl/zwanger 
Telefoon en Whatsapp: 075-6172252 
Mail: m.jansen@debieb.nl 

Kinderen kunnen naar de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE)  
vanaf 2,5 jaar.
Kinderopvang, GGD, Primair Onderwijs, gemeente Zaanstad 
Wilt u uw kind aanmelden voor VVE? Heeft u vragen over VVE?  
Neem contact op met Centrum Jong via 075-6518340

Activiteiten voor ouders en kinderen (0-4 jaar) zoals lezen, knutselen  
en bewegen.
Sociaal Wijkteam
Ook meedoen met uw kind? Meer informatie?  
Neem contact op met het Sociaal Wijkteam via 075-72710  
of mail naar Team10@swt.zaanstad.nl

Spreekt uw kind meer dan 1 taal? Dan kunt u advies krijgen over 
taalontwikkeling. 
GGD, Kinderopvang, Primair Onderwijs, Sociaal Wijkteam, Bieb, 
gemeente Zaanstad
Wilt u advies krijgen? Neem contact op met het Centrum Jong via 
075-6518340

Extra les voor kinderen op scholen: 2,5 uur per week, met sport,  
cultuur. Kinderen leren op een andere, speelse manier en ontdekken  
hun talenten.
Primair Onderwijs, Fluxus, Sportbedrijf, Bieb, gemeente Zaanstad
Meer informatie? Neem contact op met uw brugfunctionaris

Op elke basisschool is een brugfunctionaris. Die helpt ouders bij allerlei 
zaken die te maken hebben met school. U kunt als ouder ook vragen 
stellen over andere onderwerpen. De brugfunctionaris denkt dan mee.
Primair Onderwijs, gemeente Zaanstad
Neem voor vragen over school contact op met uw brugfunctionaris



TERUGBLIK/VOORUITBLIK
In februari 2020 sloten bewoners en professionals met elkaar het Pact.
In het Pact hebben we afgesproken om de wijken Poelenburg en 
Peldersveld meer open, divers en kansrijk te maken. Om de kansen van 
kinderen te vergroten. 
Terugkijkend naar 2020 is er veel om trots op te zijn. Het jaar 2020 was 
niet makkelijk door corona. Toch is er zoveel mogelijk doorgegaan met 
activiteiten. Ook zijn er veel dingen gestart. Maar bewoners merken niet 
altijd wat er vanuit het Pact gebeurt. Dat kan veel duidelijker worden 
overgebracht. Veel bewoners ervaren iedere dag overlast, bijvoorbeeld 
door te hard rijden, dumpingen van vuil en illegale bewoning. Dit pakken 
we aan zodat bewoners ook merken dat het beter wordt. 

Samenwerken
Er wordt veel samengewerkt. De Bieb en de moskee zijn in gesprek over
Taallessen in de moskee. Bewonersgroepen organiseren zelf initiatieven 
in de wijk. Binnen de Jongerenwinkel werken jongerenwerk, Sportbedrijf 
en Fluxus samen. Tijdens de eerste lockdown hebben scholen samen 
met het Jeugdteam en kinderopvang gekeken naar welke kinderen 
opvang nodig hebben. Zo zijn er veel meer voorbeelden van samen-
werking in de wijk.

Aansluiten op de wijk
Het Pact heeft als doel om zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat de wijk 
nodig heeft. De samenwerking met bewoners is ook hard nodig om te 
begrijpen welke interventies wel en niet werken.  
De sleutelfiguren in de wijk zijn hierbij erg belangrijk. Zij kunnen infor-
meren en betrekken vanuit hun eigen netwerk. Op de manier dat het 

beste aansluit bij andere bewoners. 
Ook religieuze en maatschappelijke 
organisaties worden hierbij betrokken.

Bewonersbetrokkenheid
Er is veel betrokkenheid vanuit een 
grote groep bewoners. Bewoners doen 
bijvoorbeeld meldingen van dingen die 
niet goed gaan. Ook dragen bewoners 
zelf bij aan activiteiten en initiatieven, 
zoals bijvoorbeeld het jongerenbestuur van de moskee, de meidenclub 
van Safiya, de activiteiten van de studenten van Vooruit en de  
activiteiten in inloophuis De Bron. Er zijn verschillende bewoners-
initiatieven voor jong en oud. 
Bewoners geven aan dat ze zich niet altijd gehoord voelen bij het doen 
van meldingen. Dit moet beter. Het is nodig dat bewoners simpel en 
laagdrempelig hun zorgen kunnen delen.

Uitvoeringsplannen
Voor de 3 centrale opgaven van het Pact (jeugd, participatie en fijn en 
veilig wonen) worden er uitvoeringsplannen gemaakt. Een uitvoerings-
plan laat zien wat de activiteiten zijn voor de komende 4 jaar.
Het is belangrijk om te horen wat bewoners van deze plannen vinden 
en hoe het werkt. Dat gaan we structureel onderdeel maken van het 
werken in het Pact. Wil jij actief meepraten over één van de opgaven? 
Stuur dan een mail naar pactpoelenburgpeldersveld@zaanstad.nl of  
kijk op pactpp.nl

IEDEREEN DOET MEE
Waarom is dit nodig?
In deze wijken wonen er relatief veel mensen met 
een bijstandsuitkering. Meer dan in andere Zaanse 
wijken. Veel kinderen groeien op in armoede. 

Wat is het doel?
We willen dat er in de toekomst minder kinderen opgroeien in 
armoede. En dat meer mensen werk hebben. 

Per jaar worden tussen de 150-200 inwoners met een 
bijstandsuitkering opgeroepen. Met als doel om deze groep 
inwoners met intensieve begeleiding op weg te helpen naar 
werk. En als dat (nog) niet kan om op een andere manier 
mee te doen. Tegelijkertijd bekijken we of iemand nog 
steeds recht heeft op een uitkering of fraude pleegt. 
Inmiddels zijn in drie jaar tijd al meer dan 300 inwoners uit 
de uitkering gekomen.
Sociaal Wijkteam. gemeente Zaanstad, Werkom

Techgrounds kon online starten met opleiden van studenten 
naar de tech-sector. Deelname aan de opleiding is kosteloos. 
Motivatie is het belangrijkst, er zijn geen opleidingseisen. 
Techgrounds, ondersteund door Booking.com,  
Rabobank, TomTom en JP Morgan, gemeente Zaanstad 
Ben jij geïnteresseerd in een kosteloze  
tech-opleiding en hulp naar een baan? Ga dan naar  
www.techgrounds.nl/contact. Bij vragen kan er  
contact opgenomen worden met A. Choubi via  
06-24775584

Het is fijn om Nederlands te kunnen spreken. Hiermee helpt u 
uw kind. U kunt Nederlands leren door samen met anderen te 
oefenen. Dit kan bij De Bieb, De Bron, bij het Sociaal Wijkteam 
en binnenkort ook bij de Sultan Ahmet moskee.U kunt zich 
ook aanmelden voor taallessen met een certificaat. 
De Bieb, de Bron, IVIO, Sociaal Wijkteam,  
(binnenkort) Sultan Ahmet moskee
Twijfelt u over wat bij u past? Het Digitaalhuis van  
de Bieb is het aanmeldpunt voor volwassenen.  
Al het aanbod via dit punt is gratis. Neem contact  
op door te bellen of een WhatsApp te sturen naar  
075-6172252

De uitgebreide  
rapportage over 2020  
kunt u ook raadplegen  
via de website van het  

Pact Poelenburg en  
Peldersveld. Ga naar  

www.pactpp.nl/ 
downloads


