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Meer eisen aan nieuwe
bewoner huurwoningen
Zaanstad wil bij vrijkomende huurwoningen in Poelenburg en
Peldersveld voorrang geven aan mensen met een baan of andere legale
inkomsten zoals studiefinanciering. De raad gaat in meerderheid
akkoord.
In Poelenburg en Peldersveld staan veel
sociale huurwoningen. Ook wonen er veel
meer mensen met een uitkering dan elders in
de stad. Invloed op wie er komt wonen, helpt
om de wijken evenwichtig en beter leefbaar
wijken te krijgen, zo is de verwachting.
Daarom kan Zaanstad op grond van de Wet
bijzondere maatregelen grootstedelijke
problematiek (Wbmgp) huurwoningen
toewijzen aan mensen met een nietcommercieel beroep, zoals agenten en
leraren. In de afgelopen drie jaar zijn er zo’n
315 woningen op deze manier verhuurd, bijna
10 procent van alle sociale huurwoningen
in de wijken. Zaanstad vindt dat een goede
ontwikkeling maar constateert ook dat het
na drie jaar in de wijk nog niet meteen beter
gaat.
Om het beleid na 2022 voort te kunnen
zetten, heeft Zaanstad toestemming
nodig van de minister van Binnenlandse
Zaken. Zaanstad wil nu ook – met het oog
op criminaliteitsbestrijding – vragen of ze
huurders van particuliere huurwoningen kan
screenen op hun inkomstenbron. Ze zou dan
alleen nog huurders met vaste inkomsten

uit een eigen bedrijf, loondienst, pensioen of
studiefinanciering willen toelaten in de wijk.
“Bouw van duurdere sociale huurwoningen
en ingrijpende renovatie helpen meer om
mensen met banen in de wijk te krijgen”,
zegt woordvoerder Evert Hartog van De
Socialisten (voorheen SP). “Maar het
volkshuisvestingsbeleid van de kabinetten
Rutte heeft dat praktisch onmogelijk
gemaakt. Stadsvernieuwing is echter
beter dan een discriminerende wet zonder
enig aantoonbaar positief effect op de
leefbaarheid.”

Poelenburg-Peldersveld
Dat de veiligheid, onderwijsachterstanden en
arbeidskansen in de wijk verbeterd kunnen
worden, is voor D66-woordvoerder Guido
van Zanen juist een reden om door te gaan
met de aanpak. “De verhoudingen in de wijk
zijn zo scheef dat we pas op langere termijn
effect zullen zien. Het is wel van belang
dat er landelijk één goede methodiek komt

om veranderingen in de leefbaarheid goed
te kunnen meten. Verder zijn we blij dat
verhuizen binnen de wijk wel voor vrijwel
iedereen goed mogelijk wordt.”
VVD-woordvoerder Annemarie van
Nieuwamerongen woonde ooit in een
Rotterdamse proefwijk voor deze wet en
werkt nu in Poelenburg. “Een Turks vrouw
vertelt me nu dat ze beter Nederlands

Om planten, insecten en kleine
zoogdieren te koesteren gaat Zaanstad
op een aantal plekken minder maaien.
Zaankanters moeten gaan wennen aan
het beeld van ruigere veldjes bloemen
en planten, want bescherming van
de biodiversiteit is noodzaak en geen
luxe, zegt de gemeente.
meer kansen om te overleven in de
stad. “De helft van de wilde bijen is
uitgestorven. Driekwart van onze
voedselgewassen is afhankelijk van de
bestuiving door bijen. Meer planten
helpen ook ons beter aan te passen aan
extremer weer, zoals hevige regenbuien.”
De Haas hoopt dat Zaanstad volgend
jaar meer geld vrijmaakt voor meer
vierkante meters kruidenrijke vegetatie.
Daarvoor krijgt hij geen steun van PVVfractievoorzitter Peter van Haasen. “We
hebben zo’n groot groen buitengebied.
Laten we daar de biodiversiteit
verbeteren en niet op die 13 procent in
de stad die bebouwd is. Zo’n rommelige
middenberm op de Provinciale weg gaat
onze planeet niet redden. Ik vind het
er vaak niet uit zien. Het mag vooral
niet onveiliger worden door die ruige
bermen.”

leert omdat er meer Nederlanders in haar
flat wonen. Kinderen moeten ook andere
voorbeelden krijgen. Als een wijk vooruit
gaat, blijven mensen er wonen en komt er
rust. Deze aanpak is onderdeel van Pact
Poelenburg-Peldersveld, een breed pakket
van maatregelen voor de wijken. Daar hoort
taalondersteuning voor kleuters bij maar ook
duurdere huurwoningen en koopwoningen.”

Vervoer wmo wordt duurder
Mensen die gebruik maken van het
aanvullend openbaar vervoer (aov), gaan
in 2022 mogelijk meer betalen. Omdat
het Rijk onvoldoende vergoedt, bezuinigt
de gemeente op de wet maatschappelijke
ondersteuning (wmo).

BETER MAAIEN VOOR
PLANT EN INSECT

Planten en dieren vormen ecosystemen
die volgens wetenschappers beter
moeten worden beschermd, onder
meer voor ons voedsel. Maaien leidt
tot minder soortenrijkdom. Het geld
dat wordt bespaard door minder te
maaien, gebruikt Zaanstad om ruige
bermen om te toveren tot bloemrijke
kruidenbeplanting, die goed is voor de
biodiversiteit. De nieuwe aanpak kost zo
niets extra. Uitrenplekken en ligweides
blijven glad en de verkeersveiligheid
(goed zicht) gaat voor.
“We hebben vier miljoen vierkante
meters vaak gemaaid gazon, zegt Menno
de Haas van ROSA, een van de partijen
die al twee jaar geleden om een ander
maaibeleid vroeg. “Daarvan gaan we 6
tot 12 procent minder maaien. Het is een
klein begin.”
Volgens De Haas geeft dit wilde bijen
en andere insecten en kleine zoogdieren

Of je een baan hebt, telt mee bij je kansen op een huurwoning in Peldersveld.
Foto’s Gemeente Zaanstad

Voor mensen met lichamelijke beperkingen
zijn hulpmiddelen als een traplift of
scootmobiel beschikbaar en is aanvullend
openbaar vervoer mogelijk. Voor onder
meer die hulpmiddelen en huishoudelijke
hulp betalen zij de gemeente een vast
maandelijks tarief van 19 euro, ongeacht
het inkomen. De gemeente krijgt zoveel
aanvragen voor de wmo dat de kosten hoger
uitvallen dan de inkomsten. Gemeenten
lobbyen vooralsnog tevergeefs bij het Rijk
voor hogere vergoedingen.
Zaanstad probeert de kosten te drukken
door onder meer de vervoerstarieven aan
te passen. Voor een gewone rit gaat het
opstaptarief van € 0,60 naar € 0,99 en
de kilometerprijs van 15 naar 17 eurocent.
Volgens de gemeente zijn de tarieven de
laagste in de regio en kunnen ze ongeveer
gelijk worden aan de OV-tarieven.
Bovendien wil de gemeente het maximale
aantal te vergoeden kilometers per persoon
terugbrengen van 2000 naar 1500 kilometer.
“Het lijkt me niet fair om OV-tarieven als
maatstaf te nemen”, zegt fractievoorzitter
Melchior Mattens van de Partij voor de
Dieren. “Veel woon-werk reizigers hebben
belastingvoordelen die wmo-cliënten niet

hebben.” Hij kan niet leven met de besparing
van zo’n 200 duizend euro ten koste van
het sociaal leven van minder mobiele
Zaankanters. “Zaanstad heeft ook het VNGehandicaptenverdrag getekend, hoe rijm
je dat? Zaanstad reserveert veel geld vooraf
voor woningbouw en daarmee ook voor vele
parkeerplaatsen. Dat is niet onze keuze. Met
dat geld kun je het busvervoer toegankelijk
houden.”
Ook CDA-woordvoerder Bas Westerhof
heeft moeite met het collegevoorstel. “We
hopen de kosten op langere termijn ook
te beheersen door deskundigheid in de
wijkteams te behouden en versterken. Die
kunnen voorkomen dat mensen duurdere
zorg nodig hebben. Deze besparing is niet
groot, maar veel mensen worden beperkt in
hun sociale contacten. En dat zijn al niet de
mensen die er warmpjes bij zitten.”

Voorzieningen als een traplift of vervoer
kosten in Zaanstad meer dan wenselijk.

