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Onboarding D66 heeft aangegeven 

dit voorstel op te willen 

pakken. De VVD, 

Stephanie Onclin sluit 

graag aan bij dit 

initiatief.

De fractie is het met de 

initiatiefneemster eens dat het 

verwelkomen van inwoners die 

van elders komen beter kan. 

Kennismaken met de stad is van 

belang. Algemene 

welkomstinformatie kan van 

belang zijn. Daarnaast zal elke 

nieuwe inwoner zijn of haar 

eigen prioriteiten hebben. De 

een wil weten waar zangkoren 

zijn, de andere wil graag 

tangodansen. Het is lastig 

toegesneden pakketten 

informatie beschikbaar te 

hebben. In deze tijd van 

geldkrapte lijkt het ons niet een 

eerste taak van de gemeente 

overzichten beschikbaar te 

houden. Via de zoeksystemen 

op internet is ( bijna) elke vraag 

voor veel burgers wel te 

beantwoorden. Anderen kunnen 

hun weg vinden via de 

verschillende wijkteams en 

andere wijk activiteiten die ook 

in de Zaanse media worden  

aangekondigd. 

Dit vinden wij een 

sympathiek plan. Maar 

wij zijn van mening dat 

het inhuren van een 

extern bureau te 

kostbaar zal worden 

voor Zaanstad.

Wij vinden dit een leuk 

idee om mensen 

hartelijk welkom te 

heten in de stad. Het 

idee van een video 

waarin bv. de 

burgemeester of het 

gehele college nieuwe 

inwoners welkom heet, 

is buitengewoon 

sympathiek, maar ze 

zien niet in hoe nieuwe 

inwoners hierdoor meer 

sociale contacten op 

kunnen doen. Dat zien 

zij meer als een 

buurtfunctie en iets wat 

niet van bovenop 

opgelegd kan worden

Het idee van mw 

Krabbenbos is 

sympathiek. Het is fijn 

om als nieuwe bewoner 

verwelkomd te worden 

en makkelijk 

toegankelijke informatie 

te krijgen over zaken 

als afval en 

vergunningen. Deze 

informatie is wel al 

beschikbaar op de 

website van Zaanstad 

en het opnemen van 

filmpjes kost ambtelijke 

capaciteit. Het 

opnemen van een 

verwelkomingsfilmpje 

door college van B&W 

zullen wij - als er een 

motie op dit vlak wordt 

ingediend - 

ondersteunen.

Nieuwe inwoners 

welkom heten: wij 

herkennen het 

probleem dat geschetst 

wordt. De verwachting 

is dat er in de komende 

jaren nog veel nieuwe 

inwoners bij gaan 

komen in Zaanstad en 

een warm welkom is 

een goede start. Wij 

hebben een idee voor 

een motie hierover en 

willen graag in gesprek 

met de indiener van het 

idee om te horen of zij 

zich hierin kan vinden.

Buddysysteem om 

nieuwe inwoners snel te 

laten inburgeren. 

Bevorderen sociale 

contacten en wegwijs 

maken nieuwe 

inwoners. Het kan ook 

succesvol commercieel 

of via een 

buurtverenging worden 

uitgewerkt.


