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Saendelft blijft vrij
van kliko’s
Bewoners van Saendelft mogen
afval blijven scheiden met behulp
van de ondergrondse containers in
de wijk. In de raad tekent zich een
meerderheid voor zo’n voorstel af.
Het raadsvoorstel, waarover de raad 23
december besluit, komt van VVD, POV, D66
en Lokaal Zaans. Daarvoor werkten zij nauw
samen met bewoners en ambtenaren.
In Saendelft kregen ze indertijd
ondergrondse containers en hoefden ze aan
huis nog geen afval te scheiden. Restafval
wordt inmiddels door het rijk steeds
zwaarder belast. Heel Zaanstad verzamelt
mede daarom sinds 2019 ‘pbd’ (plastic,
blik en drinkverpakkingen) thuis in kliko’s
en brengt het weinige restafval naar een
container in de buurt.

Afvalscheiding
Inwoners van het krappe Saendelft willen
geen kliko’s en verenigden zich in 2019 in de
actiegroep ‘Afval scheiden Ja, Kliko’s nee’.

Vanaf mei 2020 kregen 4300 huishoudens
de kans om in een proef van een jaar te
bewijzen dat de wijk wel degelijk afval wil
scheiden en minder restafval kan inzamelen.
“Een mooier voorbeeld van actieve
betrokkenheid ken ik niet”, kijkt POVwoordvoerder Jaap Keijser terug. “Er is
geen ruimte voor kliko’s bij bewoners,
maar ruimte genoeg voor ondergrondse
containers. Maar er zijn zeker nog
verbeteringen mogelijk. Mensen hebben
nauwelijks tuinafval. Ze stoppen dan
etensafval in een plastic zakje en brengen
dat dan naar de gft-container. Dat moet
een afbreekbaar zakje zijn. Gemeente en
HVC komen nog met voorstellen om gftinzameling te verbeteren.”
Saendelft heeft tijdens de proef meer
restafval geproduceerd dan andere
Zaanse wijken. De scheiding van gft was
verre van vlekkeloos. “In dat opzicht is de
proef niet geslaagd”, zegt GroenLinksfractievoorzitter Romkje Mathkor. “Maar
het is een goede participatie van bewoners
geweest. En als je dit niet voortzet, draagt
dat zeker niet bij aan minder restafval. Er is

De raad debatteert deze weken over
het Principebesluit Ontwikkelstrategie
MAAK.Achtersluispolder. Een
raadsmeerderheid is benieuwd of het
enorme bedrijventerrein in twintig
jaar te veranderen is in een woonen werkwijk. Het gebied is in beeld
omdat Zaanstad tot 2040 15.000 tot
20.000 nieuwe woningen wil bouwen.
De groene – deels door Natura 2000
beschermde – buitengebieden wil een
raadsmeerderheid ongemoeid laten.
Zaanstad wil de Achtersluispolder
in fases ontwikkelen en begint met
onderzoeken voor het gebied langs
de Thorbeckeweg, het Sluiskwartier
(oostelijke deel tussen Noorder IJ- en
Zeedijk en Isaac Baarthaven) en de strook
bij Pakhuis De Vrede (foto).
“Het gebied zou een goede locatie
voor woningen kunnen zijn, maar
vele duizenden woningen is niet
realistisch”, reageert DZ-woordvoerder
Jos Kerkhoven. “Wonen in een
bedrijvengebied heeft complicaties,

ondanks corona veel aan communicatie en
voorlichting gedaan, maar dat mag nog wel
even voortgezet worden.”
“Saendelft is pas een jaar bezig met
afvalscheiding en hoeft dan toch nog niet
het beste jongetje van de klas te zijn”,
reageert VVD-woordvoerder Rina Schenk.
“In de rest van de stad gaat het aandeel
restafval ook nog onvoldoende omlaag.
Aan restafval heeft de wijk 15 procent

meer opgehaald, maar HVC weet nog niet
waarom. HVC moet iets vaker rijden, maar
het legen van grote containers is per saldo
goedkoper dan het met meer mensen legen
van kliko’s aan huis.”
Alle partijen putten zich uit in lof voor
de inzet en lange adem van de actieve
bewoners. Het inzamelsysteem heeft geen
gevolgen voor de afvalstoffenheffing.

Kind moet gezond, kansrijk
en veilig kunnen opgroeien

ACHTERSLUISPOLDER
BELOFTE VOOR
WONINGBOUW?
Al langer wordt er gedroomd van
woonwijken in de Achtersluispolder.
Nu moet de raad beslissen of Zaanstad
de mogelijkheden van wonen
naast bedrijvigheid concreter kan
onderzoeken, in goed overleg met
bestaande bedrijven.

Bewoners Saendelft scheiden restafval, plastic en gft in ondergrondse containers.
Foto’s Gemeente Zaanstad

denk aan geluidshinder. Wij willen onze
maakindustrie ook niet wegjagen, maar
dat gebeurt steeds meer. We moeten
juist die banen behouden. Vele bedrijven
hebben bovendien eigen grond. Dat
gaat wel heel veel geld kosten als we die
moeten uitkopen.” Volgens Kerkhoven
moet de raad eens serieus in debat over
hoe een goede balans tussen woningen
en bedrijven in een gebied eruit ziet.
PvdA-fractievoorzitter René Tuijn vindt
een verdiepend onderzoek hard nodig;
“Juist omdat er nog zoveel onduidelijk
is. Als je woningen wilt en banen
wil behouden, moet je kijken welke
bedrijvigheid daarbij het beste past. Ik
denk dan aan bedrijven waar veel mensen
per vierkante meter werken. Dat beeld
is nodig om met bestaande bedrijven
te praten over de komende twintig jaar.
Ik had gehoopt dergelijke informatie al
te krijgen nu. Daarop kun je ook sturen
als bedrijven vertrekken. Verder heeft
de gemeente bij grondgebrek weinig
mogelijkheden. We moeten goed in
gesprek met ondernemers om te weten
wat hun toekomstplannen zijn.”

Elk kind moet de kans krijgen om
het beste uit zichzelf te halen. Goed
samenspel tussen gemeente, ouders,
scholen, sportvereniging en GGD moet
hierbij helpen. De raad besluit donderdag
23 december over het jeugdbeleid voor de
komende tien jaar.
Een op de vier Zaankanters is jonger dan
24 jaar. Jongeren in Zaanstad moeten
liefst in een fijn thuis, gezond, veilig en
kansrijk kunnen opgroeien tot zelfbewuste
en zelfstandige volwassenen, zo stelt
het Beleidskader Jeugd 2021-2030. Om
dat mogelijk te maken gaat de gemeente
meer kijken naar de omgeving van het
kind; van gezin tot school, van straat
tot sportvereniging. In elke omgeving
zou een kind gelijke kansen moeten
krijgen. Onderlinge samenwerking van
alle betrokken partijen, van ouders tot
sportvereniging, is daarbij cruciaal. Er komt
nog een Uitvoeringsagenda Jeugd met
concrete acties.
“Heel goed dat gezondheid, veiligheid,
maar ook eigen verantwoordelijkheid, in
samenhang worden bekeken”, reageert
ChristenUnie-woordvoerder Hanneke
Veurink-Malda. “Ondersteuning van de
ouders mag van ons nog meer aandacht
krijgen. Als zij zelf problemen hebben of de
opvoeding moeilijk aan kunnen, moet de
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gemeente niet te snel het stokje overnemen.
Ze moet dan meer naast die ouders gaan
staan en kijken wat zij wel zelf kunnen. Aan
praten met andere ouders kun je al veel
hebben. Het idee van buurtouders in wijken,
die bijvoorbeeld ook contacten met de
jongeren in de wijk opbouwen, spreekt ons
ook zeer aan.”
“Het is mooi als we ook bij de openbare
ruimte, sportvoorzieningen en het onderwijs
bij de meeste maatregelen nadenken welke
kansen die aan jongeren bieden”, zegt
DENK-woordvoerder Khaan Kük. “Dat
vraagt ook van gemeentelijke afdelingen
meer samenwerking.” Kük is tevreden over
het beleidskader. “We missen wel de intentie
om jongeren meer te betrekken bij de lokale
politiek. Dat ze leren hoe nieuwe plannen en
besluiten in Zaanstad tot stand komen en
betrokken worden bij de samenleving.”

Zaanstad wil jongeren gelijke kansen geven en
hen ondersteunen als dat nodig is.

