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1. Over MAAK.Zaanstad
Onder de noemer MAAK.Zaanstad formuleerden inwoners, organisaties en bedrijven in Zaanstad
samen met de gemeente de afgelopen jaren een ambitieus plan voor de toekomst. Zoals beschreven
in het ambitiedocument 2016/112587 en vastgesteld in de investerings- en uitvoeringsagenda
(2016/204344) mikt MAAK.Zaanstad op het versterken van de stad: meer diverse woonmilieus met
hogere kwaliteit, een sterke economie, een goede bereikbaarheid en een veerkrachtige sociale
structuur.
Daarom willen we werken aan meer en betere woningen, verbindingen en voorzieningen. Voor de
Zaankanters van vandaag én voor nieuwe inwoners. Zodat Zaanstad ook op de lange termijn een stad
is waar mensen zich thuis voelen en met plezier wonen, werken en leren. Over hoe we dat kunnen
doen, gaan we met elkaar in gesprek. Want Zaanstad maken we samen: inwoners, organisaties,
ondernemers, investeerders en gemeente. Zo realiseren we met lef en betrokkenheid onze
eigenzinnige Zaanse ambities.

Participatie in MAAK.Zaanstad
Basis van de MAAK.Strategie is het gesprek in en met de stad. Het gesprek en de blik op initiatieven
van bewoners, organisaties en bedrijven, voedt de uitvoering: doen we de goede dingen goed? Dit
onderdeel van de MAAK.Strategie noemen we de Strategie van het Marktplein; het marktplein is het
symbool van ontmoeting, de plek waar we elkaar ons verhaal van Zaanstad vertellen en zo het
gezamenlijke verhaal van Zaanstad met elkaar maken. Het continu voeren van het gesprek heeft niet
alleen als doel om inspiratie en ideeën op te halen. We willen ons er ook mee onderscheiden. Lang
niet overal is en wordt de stad zo intensief betrokken bij het scherp houden van de visie op de stad.
Eind 2016 is het participatieproces voor het tot stand komen van MAAK.Zaanstad geëvalueerd. Het
ging daarbij onder meer over: regie en rollen, het creëren van heldere verwachtingen, inhoud en
proces, samen of niet en meetbare succesfactoren. De conclusie is dat een helder procesontwerp bij
gebiedsontwikkeling met deze elementen onmisbaar is, waarbij een ‘foto’ van het gebied altijd het
startpunt is van het proces. Deze lessen passen we toe in de participatieaanpak.
Korte versus lange termijn
Een uitdaging zit in het vinden van balans tussen problemen en kansen die belanghebbenden ervaren
in het hier & nu, en de ambitie om gezamenlijk te werken aan plannen en kansen voor de langere
termijn, het daar en dan. “Bij de gemeente zijn het net slakjes”, werd op de startbijeenkomst Centrum
Oost al verzucht. Ook het gebrek aan (zichtbare) resultaten van eerdere inspanningen speelt daarbij
een rol. Daarom is bijv. in deze fase al een stap gezet om in Centrum Oost met gebiedsbeheer en
bewoners de grootste ergernissen in de openbare ruimte op korte termijn aan te pakken.
Ook voor de andere gebieden kijken we naar regelmatig zichtbaar maken van tussenstappen in het
proces en van tussentijdse acties en resultaten. Dit om te voorkomen dat we 2x per jaar in gesprek
gaan en in de tussenliggende periodes onzichtbaar zijn en bijv. de gemaakte afweging zich dan aan
het zicht van de deelnemers aan de participatie onttrekt, of dat men het gevoel heeft dat er niks
gebeurt met aangedragen ideeën.
Procesontwerp
Binnen MAAK.Zaanstad wordt de analyse, het
perspectief en de strategie (de APS) per
MAAKgebied in gesprek met de belanghebbenden
op gesteld. Op welke manier de belanghebbenden
betrokken worden verschilt per gebied, gezien de
grote diversiteit tussen de gebieden én binnen de
gebieden. Hiervoor hanteren we het
afwegingskader interactieve beleidsvorming, in
2009 vastgesteld door de raad. Uitgangspunt bij
MAAK is een zo hoog mogelijk participatieniveau,
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maar omdat het per gebied en fase verschilt, zullen sommige gebieden meer aspecten van de
‘participatiekant’ laten zien en op andere onderdelen juist meer aspecten van de ‘plankant’.
Rol Bestuur
Verschillende niveaus van interactie betekenen ook een verandering in de rol van het bestuur. Zo
betekent kiezen voor coproduceren dat het resultaat in gezamenlijkheid tot stand komt, en het bestuur
daarmee ook een deel van haar mandaat uit handen geeft aan de deelnemers van het
participatietraject. Instemmen met coproduceren betekent committeren aan het eindresultaat. Kiezen
voor raadplegen/adviseren, betekent dat het resultaat wordt voorgelegd aan de belanghebbenden en
dat het bestuur de afweging maakt of zij de mening van de belanghebbenden meeneemt in haar
overweging en besluit, of niet. Om voeling te houden met het proces worden raadsleden en betrokken
collegeleden actief uitgenodigd voor de gesprekken en bijeenkomsten die worden ingepland. Zij
kunnen tijdens deze gesprekken ook een actieve rol hebben en gesprek aangaan met de
belanghebbenden over de verschillende belangen.

De formele
indeling

Bestuurlijk perspectief

Deelnemers perspectief

Weet mee!

Informeren

Ik weet nu hoe het zit.

Geef mee!

Raadplegen

Ik zorg ervoor dat de informatie helder
en aantrekkelijk is en de doelgroep
bereikt.
Ik luister naar wat mensen vinden en kijk
wat ik daarvan kan meenemen

Denk mee!

Adviseren

Ik luister goed naar advies en weeg dit
advies zorgvuldig mee in mijn afweging

Ik heb een inhoudelijke bijdrage
geleverd.

Doe mee!

Coproduceren

Ik zorg voor een goed proces, en de
inhoud doen we samen.

Ik heb samen met anderen gewerkt
aan een oplossing

Bepaal mee!

Meebeslissen

Het is een gezamenlijk besluit

Het is ook mijn beslissing

Doe het zelf!

Faciliteren

Ik stimuleer bepaalde activiteiten.

Ik word op weg geholpen.

Ik heb gezegd wat ik ervan vind

Adviesgroep houdt het proces op koers
Met het B&W voorstel Participatie op maat in MAAK.Zaanstad (2017/29148) spraken we af om per
gebied een adviesgroep in te stellen waarin college, gemeenteraad en mensen uit de samenleving zijn
vertegenwoordigd. Deze adviesgroep zal gevraagd en ongevraagd open en eerlijk kritiek en advies
geven aan de ambtenaar die verantwoordelijk is voor de uitvoering (de MAAK programmamanager).
Met name op de participatieaanpak zullen de leden met een kritische bril het proces bijsturen waar
nodig, vragen om nieuwe vormen en experimenten met participatie en de doelstelling van het APStraject bewaken. De adviesgroep komt minstens 2 keer bijeen in de perspectieffase.
Meetbare succesfactoren
Op basis van de evaluatie is ook afgesproken om beter te gaan monitoren of de participatie ook
oplevert wat er van tevoren bedacht is. We gaan zowel kwalitatieve als kwantitatieve factoren meten:
 het bereik van de participatie (aantal deelnemers met kennis van het proces, aantal
deelnemers die een actieve bijdrage leveren, representativiteit van de deelnemers),
 het proces (de openheid van het traject, de gelijkwaardigheid van de deelnemers, de
mogelijkheid om mee te doen, de ingezette werkvormen)
 de opbrengst (hoeveel concrete ideeën heeft het proces opgeleverd, wat is de kwaliteit van de
opbrengst, hoe zijn deze verwerkt in het eindproduct)
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de terugkoppeling (of en hoe is de opbrengst teruggekoppeld aan de deelnemers en hoe
tevreden zijn alle deelnemers aan het proces)

Specifieke doelstelling is om een breder palet aan Zaankanters mee te laten doen met
MAAK.Zaanstad. Dan gaat het over andere leeftijdsgroepen, culturele achtergronden en
opleidingsniveau. Met een betere afspiegeling van de buurt ontstaat ook een betere afspiegeling van
belangen en ideeën.
Deze monitoring wordt gedaan door een extern bureau. Meetbare instrumenten in onze handen zijn
de gebiedsnieuwsbrieven (groei bereik, aantal gelezen berichten), facebook (bereik, reacties, sfeer).
Daarmee kunnen we in kaart brengen hoeveel mensen in het gebied we digitaal bereiken, hoe actief
zij digitaal reageren en wat daarbij de sfeer is tevredenheid, eigen initiatieven, ter kennisname, etc.
Gedurende het proces zullen we ook op bijeenkomsten betrokkenen interviewen over hun ervaringen
met het proces. Daarmee kunnen we ook de aspecten rond kwaliteit inzichtelijk maken in het proces
die zich lastig objectief laten meten of in cijfers laten uitdrukken (diepgang, openheid van gesprek).
Deze ervaringen worden intern (Zaanlink) en extern gedeeld.
Middelen voor communicatie & participatie
 Basis: campagnewebsite MAAKkogerveldwijk, MAAKcentrumoost, MAAKachtersluispolder
 PraatMee.zaanstad.nl - website
 Facebook
o Pagina MAAK.Zaanstad
o groep MAAK Centrum Oost
 Social Media advertenties & campagne (foto, video)
 Huis-aan-huisbladen specials
 Gebiedsnieuwsbrief Kogerveldwijk, Centrum Oost en Achtersluispolder
 Persoonlijke gesprekken/enquêtes
 Wereldcafé’s
 Ontwerpateliers
 Fysiek carré in de wijk
 Fysiek loket Achtersluispolder op de Sluispolderweg
 Vormgegeven uitkomst van analyse, perspectief en strategie (praatplaat)
 Filmpjes maken over proces, gebieden, ontwikkelingen (delen via social media en website)
 Bewoners en ondernemers interviewen voor op de site en social media
 Wijkbrede en-/of themabijeenkomsten
 Stadscafé/stadstalkshow
 Wijkschouw
 Specifieke jongerentrajecten (met o.a. Michaëlcollege, onderzoekstraject Vreedzame scholen,
HvA)
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2. MAAK.Zaanstad Centrum Oost
Opgave Centrum Oost
Zaanstad heeft zich op meerdere fronten stevig op
de kaart gezet: Inverdan is een stevig fundament
waarop de stad kan voortbouwen. Aan de oostzijde
van de Zaan, in het oude stadshart van Zaandam,
zijn kansen om beter aan te sluiten bij het centrum.
Het versterken van de kwaliteiten van dit gebied
staat op de agenda van MAAK.Zaanstad. Daartoe
werken we samen met bewoners, grondeigenaren,
ondernemers en bezoekers in het gebied - die
kennen het immers het beste - aan een
gebiedsperspectief: een toekomstbeeld voor de
wijk.
Belanghebbenden & omgevingsbeeld Centrum Oost
In de analysefase zijn al veel gesprekken gevoerd met gebiedseigenaren over hun toekomstplannen.
Ook is gesproken met professionals uit de wijk (o.a. sociaal wijkteam en ZVH) en hebben meer dan
200 bewoners en ondernemers samengewerkt met de gemeente aan de analyse van hun buurt.
Het gesprek met de stad wist een behoorlijk representatieve afspiegeling van buurtbewoners en
belanghebbenden te bereiken. De betrokkenheid in de buurt is groot. In de vervolgfase willen we de
betrokkenheid onder de nog niet bereikte groepen vergroten, onder meer door hierbij ook hulp en
inspiratie te vragen aan de wél betrokken bewoners en ondernemers. Welke mensen en partijen die
zeker mee moeten doen, hebben we nog niet in beeld, en hoe krijgen we hen betrokken? Een
projectgroep om in het vervolg mee samen te werken gaat daar een bijdrage aan leveren.
Aandachtspunten analyse: meer over
MAAK
De uitgangspunten van MAAK.Zaanstad zijn
voor veel belanghebbenden niet duidelijk. Er
bestaat veel wantrouwen dat de gemeente
participatie alleen inzet om de eigen
(geheime) plannen te ondersteunen, en dus
selectief keuzes maakt uit de opbrengst van
het gesprek met de stad. Veel aanwezig zijn
in het gebied en daarbij helder uit dragen
welke ontwikkelingen en trends er zijn in de
samenleving, wat de stappen van het
proces zijn en welke ambities er spelen bij
de gemeente is daarbij van belang voor elke
stap in het vervolg.
Participatieaanpak
Voor het gebied Centrum Oost is in een eerder stadium gekozen voor het interactieniveau van
Raadplegen/Adviseren (afwegingskader interactieve beleidsvorming, 2008).
Uitgangspunt bij MAAK is een zo hoog mogelijk participatieniveau, maar omdat het algemeen stedelijk
belang in dit centrumgebied groot is, is het aan raad en college om zelf te besluiten over het
perspectief.
De processen naar het perspectief zullen op sommige onderdelen en fases meer aspecten van de
‘participatiekant’ laten zien en op andere onderdelen juist meer aspecten van de ‘plankant’.
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Foto van de wijk: gespreksthema’s en gebieden
In het analysedocument zijn we geëindigd met de vaststelling dat we met de informatie van de
belanghebbenden en de gemeentelijke cijfers een goed beeld hebben van de wijk. We hebben
vastgesteld wat er op korte termijn aangepakt kan worden, waar de kansen en bedreigingen liggen.
Daarnaast hebben we geconstateerd dat er opgaven zijn in het gebied en trends en ontwikkelingen in
de stad, de regio en zelfs landelijk, die van invloed zijn op de toekomst van Centrum Oost. Het huidige
parkeervraagstuk kan bijvoorbeeld niet opgelost worden zonder te kijken naar de mobiliteit van de
toekomst. De Burcht kan nu niet heringericht worden als je niet weet wat de functie van dat plein over
5 of 10 jaar voor de stad zal zijn. Met name die ontwikkelingen ‘van buiten’ vragen nog een nadere
beschouwing, voordat er concreet ontworpen kan worden op diverse locaties in het gebied.
Klauwershoek en omgeving sluis
Voor de Klauwershoek en waterkant bij de sluis maken we op basis van de opbrengst uit de analyse
een schets voor het perspectief. Deze wordt gedeeld met de belanghebbenden en door hen voorzien
van kanttekeningen en aanvullingen. Gespreksonderwerpen zijn in ieder geval bouwhoogte in geval
van nieuwbouw, het tegengaan van leegstand, de functie en herinrichting van de openbare ruimte aan
de waterkant, het beperken van overlast voor de omgeving van het uitgaanspubliek en het betrekken
van de sluis als verbinding tussen oost en west. Einddoel is om de aangevulde versie van het
perspectief met een lijst met voors en tegens daarbij (die door belanghebbenden is geleverd), voor te
leggen aan de raad. Die kan daarmee een transparante en beargumenteerde afweging maken in
voorbereiding op de besluitvorming.
Geslaagd participatieproces
De locatie bij het water in een historisch stukje Zaandam mag op grote belangstelling van Zaankanters
rekenen. De participatie hier is geslaagd als in de samenwerking energie en enthousiasme ontstaat.
Afgaand op de startbijeenkomst mikken we voor dit gebied op een actieve, terug te lezen bijdrage aan
het perspectief van 10% van de belanghebbenden.

De Burcht van de toekomst
Wat voor plek moet de Burcht worden in het centrum van Zaanstad in 2040? Daarover gaan we met
de buurt - en met de stad - in overleg. Met een groep direct betrokkenen gaan we onderzoeken wat er
op de Burcht kan als daar grote evenementen als de kermis mogelijk moeten blijven, wat er kan als
die verdwijnen, wat de consequenties zijn als de woningopgave uit MAAK een plek krijgt op de Burcht
en wat voor andere toekomstscenario’s op grond van ideeën van de deelnemers mogelijk zijn. Via
PraatMee kunnen ook Zaankanters uit andere delen van de stad hun ideeën opperen voor dit
historische deel van hun stad en zich uitspreken over de scenario’s. Als gedurende de vertaling naar
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programma en herinrichting in de perspectieffase sprake blijkt en blijft van tegengestelde belangen in
het gebied, dan maken we deze zichtbaar (interviews, foto’s film, lijst). We nodigen de raad
vervolgens uit voor een fysiek carré in het gebied, om een openbaar debat bij te wonen met diverse
belanghebbenden, op basis waarvan een advies aan het bestuur geformuleerd zal worden.
Geslaagd participatieproces
Als we aansprekende toekomstscenario’s kunnen neerleggen, zodanig dat men zich herkent in 1 van
de scenario’s. Als deze tot stand komen in een samenwerking tussen belanghebbenden en
professionals. Afgaand op de startbijeenkomst mikken we voor dit gebied op een actieve, terug te
lezen bijdrage aan het perspectief van 10% van de direct belanghebbenden en van 1% van de
Zaankanters.
Prins Hendrikkade
Als duidelijk is wat de randvoorwaarden zijn voor de Prins Hendrikkade wat betreft parkeren, werken
we met workshops in de stijl van Wereldcafé’s samen met belanghebbenden om de toekomstige
invulling voor het gebied te bepalen. Input uit deze workshops wordt door de gemeente ‘vertaald’ in
een ruimtelijk/sociaal programma, hetgeen in bijeenkomsten vervolgens weer door belanghebbenden
wordt aangevuld en verbeterd. Zo kan samen met de belanghebbenden worden toegewerkt naar de
uiteindelijke herinrichting van het gebied. Steeds worden voor de sessies zoveel mogelijk gezamenlijk
de omwonenden, buurtbewoners, gebouweigenaren, eventuele externe betrokken professionals (o.a.
uit toerisme), raadsleden en ambtenaren betrokken, met extra aandacht voor de mensen die in de
afgelopen jaren al betrokken waren bij o.a. placemaking in het gebied. Als gedurende de vertaling
naar programma en herinrichting in de perspectieffase sprake blijkt en blijft van tegengestelde
belangen in het gebied, dan maken we deze zichtbaar (interviews, foto’s film, lijst).
Geslaagd participatieproces
Dit is een onderdeel dat meer naar de participatiekant neigt dan naar de plankant. De uitdaging van
het proces rond de Prins Hendrikkade bestaat erin om de diverse belangen van aanwonenden en
andere belanghebbenden hier een plaatsje te geven. Dat kan betekenen dat er keuzes gemaakt
moeten worden. Die moeten op redelijk draagvlak kunnen rekenen. Als die keuzes eenmaal gemaakt
zijn kan er veel ruimte gegeven worden aan belanghebbenden voor het ruimtelijk ontwerp. Afgaand op
de startbijeenkomst mikken we voor dit gebied op een actieve, terug te lezen bijdrage aan het
perspectief van 10% van de belanghebbenden.
Peperstraat en omgeving
Voor de Peperstraat en omgeving kunnen we op basis van de rijke opbrengst uit de analyse al
schetsen voor het perspectief uitwerken. Deze worden gedeeld met de belanghebbenden en door hen
in werksessies voorzien van kanttekeningen en verdere aanvullingen. Gespreksonderwerpen die
daarbij aan de orde komen zijn onder meer de inrichting van weg, fiets- en voetpad,
verkeersveiligheid, parkeeroplossingen, openbaar vervoer, sfeer en uitstraling van bebouwing en
bouwhoogtes van de eventuele nieuwe bebouwing en de uitstraling van het gebied als entree van de
stad en de verbinding met (de rest van) het centrum. Voor het programma (wat komt er in de
bestaande of nieuwe gebouwen) zal de strategische opgave voor de stad leidend zijn.
Einddoel is om de aangevulde versie van het perspectief (met een lijst met voors en tegens daarbij die
door belanghebbenden is geleverd), voor te leggen aan de raad, om daarmee een transparante en
beargumenteerde afweging te maken in voorbereiding op de besluitvorming.
Geslaagd participatieproces
Het participatieproces rond de Peperstaat is een vrij gesloten proces met de nadruk op planvorming.
Het is vooral geslaagd wanneer gebiedseigenaren en ontwikkelaars de kansen zien om aan de slag te
gaan voor een goed heringerichte straat en bebouwing. Het participatieproces is geslaagd als met
80% van de eigenaren en ontwikkelaars daarover het gesprek is gevoerd.
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Zuiddijk
Op het gebied van handhaving is de gemeente grotendeels aan zet, maar dit staat niet los van de
inzet van ondernemers. Aan de Zuiddijk is coproduceren het niveau van interactie. Samen met de
ondernemers, pandeigenaren en huurders aan de Zuiddijk wordt een actieplan opgesteld. In dit
actieplan worden onder meer afspraken gemaakt of acties geformuleerd rond handhaving,
samenwerking tussen ondernemers en winkeliers(vereniging), de uitstraling van panden, inrichting en
groen en de verkeerscirculatie. In het proces worden aanbevelingen gedaan door studenten
bestuurskunde van de Hogeschool van Amsterdam, die onderzoeken welke interventies kunnen
helpen om ondernemers te bewegen om gezamenlijk tot een perspectief voor het gebied te komen.
Geslaagd participatieproces
We willen dat minimaal een derde van de ondernemers op de Zuiddijk het actieplan ondertekent.
Parkeren
Het gesprek met de stad in Centrum Oost gaat van start rond het thema verkeer en parkeren. Uit de
analyse blijkt dat er in het gebied sprake is van veel blik op straat, en dat dat een van de zaken is die
moet worden opgelost om de kwaliteit in het gebied te verhogen. Parkeren op de Burcht staat
ontwikkeling in de weg en de parkeerdruk op woonstraten is groot. Welke alternatieven zijn er
mogelijk? Zijn er mogelijkheden om aan de Prins Hendrikkade een mooi zicht te maken op de Zaan,
en welke consequenties heeft dat? En hoe ziet de ideale toekomstige route naar het centrum er uit
vanaf de oostzijde van de Zaan? Dit zijn thema’s die het hele gebied (en deels heel Zaanstad)
aangaan, waarover de meningen uiteenlopen en waarvan de uitkomst van groot belang is voor de
(on)mogelijkheden voor herinrichting in het gebied. Deze vragen zullen beantwoord moeten worden
vanuit het perspectief van de mobiliteitstransitie: hoe ziet mobiliteit er over 25 jaar uit? Hebben we dan
nog wel allemaal een eigen auto? Samen met de buurt en met andere stakeholders zoals het
Zaantheater, ondernemers in het centrum en ontwikkelende partijen gaan we in MAAK-ateliers aan de
slag om scenario’s uit te werken en de voor- en nadelen per scenario te bespreken. Daarbij laten we
ons natuurlijk ook adviseren door deskundigen. Indien hiertoe aanleiding bestaat zal er ook om
tussentijdse besluitvorming worden gevraagd.
Geslaagd participatieproces
Parkeren is zo’n onderwerp waar (bijna) nooit alle belanghebbenden het over eens worden. Dat
verwachten we hier ook niet. Wat wel van belang is, is dat er geen belanghebbenden vergeten worden
en dat alle belanghebbenden hun standpunt ook terug kunnen vinden in de overwegingen voor het
besluit.
Communicatieaanpak
Aansluitend op de bevindingen in de analyse richt de communicatieaanpak in de perspectieffase zich
op:
 aanscherpen en uitdragen uitleg over aanpak MAAK algemeen en proces in Centrum Oost;
 veel aanwezig zijn in het gebied (eigen bijeenkomsten, aanhaken bestaande bijeenkomsten,
enquêtes/individuele gesprekken, eventueel een MAAKplek inrichten in leegstaand pand);
 onze aanwezigheid zichtbaar maken, proces en resultaten delen (foto, film, tekst, social
media);
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3. MAAK.Zaanstad Midden: Kogerveldwijk
Opgave Kogerveldwijk
Een van de kenmerken van de Zaanse identiteit is de mix van wonen en werken. Veel inwoners van
de stad herkennen het als Zaans en houden ervan. De uitdaging in de Kogerveldwijk is om de
verhoudingen tussen de oude industrie en het wonen opnieuw te bepalen en tegelijkertijd ruimte te
maken voor nieuwe economische sectoren. Zo kan de mix van wonen en werken worden vernieuwd
en behouden. Ook in de aanwezige infrastructuur, die
het gebied versnippert, ligt een opgave. Op sociaal
maatschappelijk vlak kunnen met name de
Kogerveldbuurt en Hofwijk een duwtje gebruiken, op
economisch vlak de Slachthuisbuurt. Er is al gestart met
verbetering van de openbare ruimte en er is een
subsidie (HIRB) om de gevels van bedrijfspanden te
verfraaien zodat de uitstraling en leefbaarheid er beter
wordt. Tevens staat een aantal ruimtelijke projecten al
stevig in de steigers, zoals de herontwikkeling van de
Witte Olifant, waarvoor het vergunningentraject loopt.
Belanghebbenden en omgevingsbeeld Kogerveldwijk
In de analysefase zijn veel gesprekken gevoerd met gebiedseigenaren over hun toekomstplannen.
Ook is gesproken met professionals uit de wijk (o.a. sociaal wijkteam en corporaties) en met bewoners
in zowel een startbijeenkomst als in individuele interviews op verschillende plekken en tijdstippen in de
wijk. Meer dan 100 bewoners, ondernemers en professionals hebben zo al met de gemeente
samengewerkt aan de analyse van hun wijk. In de verschillende buurten verschilt de mate van
betrokkenheid van mensen bij hun leefomgeving en elkaar. De buurten onderling hebben weinig
contact en de wijk als geheel laat minder betrokkenheid zien dan gemiddeld in Zaanstad. Bewoners
noemen rustig wonen in een ruim opgezette wijk met veel groen als sterk pluspunt, maar signaleren
ook dat de wijk er op achteruit is gegaan in de afgelopen periode.
Aandachtspunten analyse: verbinding en zichtbare
aandacht
Het sleutelwoord uit de analyse is verbinding. Verbinding
tussen inwoners en met ondernemers, verbinding tussen
de buurten, van oost naar west en verbinding met de
stad. Er is bij bewoners weinig vertrouwen in de
gemeente, maar ook weinig vertrouwen en kennis over
wat er kan worden bereikt op en met eigen initiatief. Voor
de volgende fase is het van belang dat we zorgen dat we
als gemeente zichtbaar zijn in de wijk. Meldingen van
issues, ook op kortere termijn, moeten snel opgepakt om
het vertrouwen te vergroten, en ook is het zaak om de
krachten te bundelen met professionals in de wijk om de bestaande netwerken te versterken en
bestaande initiatieven te ondersteunen.
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Participatieaanpak
Voor de Kogerveldwijk is in een eerder stadium gekozen voor het interactieniveau van

Raadplegen/Adviseren (afwegingskader interactieve beleidsvorming, 2008). Uitgangspunt bij MAAK is
een zo hoog mogelijk participatieniveau, maar een aantal kaders en bouwplannen zijn eerder al
bepaald in de Kogerveldwijk, zoals het toevoegen van woningen op braakliggende terreinen zoals Kan
Palen en op het voormalige Oostzijderveld. Daarbij geldt dat we belanghebbenden vooral goed
informeren en in een open gesprek op zoek gaan naar kansen die deze ontwikkelingen ook bieden
voor de rest van de wijk. Voor nieuwe ontwikkelingen die ontstaan, geldt dat we vooraf met eigenaren
en ontwikkelaars afspraken maken over de mate waarin en wijze waarop bewoners kunnen worden
betrokken. Op thema’s als schoon, heel en veilig, de inrichting van de wijk, gezondheid en bewegen
en maatschappelijke participatie willen juist zoveel mogelijk met bewoners op zoek naar een gerichte
aanpak.
Foto van de wijk: gespreksthema’s
De ontwikkelingen die al in gang zijn gezet bieden aanknopingspunten om ook initiatief uit de wijk te
vergroten. Zo kan bijvoorbeeld het VVZ-terrein, dat moet worden voorbelast voor de
woningbouwplannen, tussentijds beschikbaar worden gesteld aan initiatieven uit de buurt.
De bestaande groepen in de wijk bieden aanknopingspunten om het vertrouwen in eigen initiatief te
vergroten en elkaar vaker en positiever tegemoet te treden. In Kogerveld zijn verschillende initiatieven
waar bewoners zelf aan het stuur staan. In de Boerejonkerbuurt is een zeer actieve klankbordgroep
actief op alle voorkomende buurtagendapunten, zoals het mooie project van groenadoptie bij he t
Boerejonkerplantsoen dat een vervolg krijgt en de overlast van de
Coenbrug en A8. In de Kogerveldbuurt wordt het buurthuis gerund
door een aantal enthousiaste bewoners, maar is het lastiger om meer
mensen te betrekken. Het aantal bezoekers bij activiteiten is niet groot.
In de Hofwijk is sinds kort een buurtbureau gevestigd, onder leiding
van het SWT. In de vervolgfase onderzoeken we hoe deze en andere
initiatieven en inspirerende mensen beter onderling te verbinden
(leren van elkaars successen).
Uit de startbijeenkomst kwamen ook geluiden om jongeren beter te
betrekken door voor (en met) hen ook de perspectieven te schetsen
die zij in Zaanstad hebben op een woning; een thema dat voor heel
Zaanstad relevant is. Daarbij zoeken we het gesprek (in bijvoorbeeld een stadstalkshow, debat of
rondetafelgesprek) over wonen en verwachtingen in de toekomst. We gaan met jongeren zelf op zoek
naar hoe deze bijeenkomst of dit programma er uit zou moeten zien.
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Geslaagd participatieproces
We streven ernaar dat in toekomstige edities van de Zaanpeiling een groei in betrokkenheid bij de
eigen buurt kan worden gemeten. We willen daarbij dat meer bewoners weten wat er speelt in de wijk
en wat de toekomstplannen zijn en dat het aantal bezoekers van bijeenkomsten in de wijk en
bezoekers van de site en lezers van de nieuwsbrief een stijging vertoont. Ook is het einddoel om een
actieve groep bewoners (per buurt en overall voor Kogerveld) aan ons te verbinden die ook over de
langere termijn wil meepraten.

Communicatieaanpak
Aansluitend op de bevindingen in de analyse richt de communicatieaanpak in de perspectieffase zich
op:
 Veel aanwezig zijn in het gebied (eigen bijeenkomsten, aanhaken bestaande bijeenkomsten, ,
eventueel een MAAKplek faciliteren in leegstaand pand, initiatieven uit de wijk versterken en
verbinden);
 Niet alleen gericht op vertellen eigen verhaal, duwen op eigen thema’s, maar vooral goed
luisteren naar belangen en ambities uit de wijk
 Initiatieven uit de wijk beter zichtbaar maken, proces en resultaten delen (foto, film, tekst,
social media);
 We sluiten aan op toon, taalgebruik en geluid van belanghebbenden
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4. MAAK.Zaanstad Zuid: Achtersluispolder
Opgave Achtersluispolder
De Achtersluispolder is een bedrijventerrein in Zaanstad Zuid op een strategisch scharnierpunt tussen
Zaanstad en Amsterdam. Met de woningbouwopgave die binnenstedelijk opgelost moet worden, kijkt
Zaanstad ook naar het transformeren van bedrijventerreinen naar gemengde woon-werkgebieden.
Achtersluispolder biedt met haar strategische locatie kansen voor het toevoegen van woningen en
stedelijke voorzieningen, terwijl het gebied tegelijkertijd economisch vitaal blijft door toenemende
mogelijkheden om wonen en werken te combineren. Hierin wordt duidelijk de samenwerking met
Amsterdam gezocht en de verbinding gelegd met de terreinen Melkweg en Cornelis Douwes die een
gelijksoortige transformatie voor ogen hebben. De opgave voor dit gebied is nu vooral de
transformatie van het bedrijventerrein Achtersluispolder naar een levendig woon-werkgebied, en het
verbinden van de Achtersluispolder met zowel Amsterdam als Poelenburg.
Om de opgave van het gebied te formuleren is als verdieping op het MAAK document in
samenwerking met Amsterdam een economisch-ruimtelijke verkenning (ER-verkenning) opgesteld.
Vier hoofdpunten uit deze verkenning zijn benoemd als ingrediënten voor het vervolg (perspectief).
Voor de verkenning is input gevraagd aan ondernemers, bewoners en gebruikers van het gebied door
een aantal werkateliers, één op één gesprekken en via een online enquête. De ER-verkenning biedt
een wenkend toekomstperspectief voor het gebied Achtersluispolder en Cornelis Douwesterrein als
hoogstedelijk woon-werkgebied.
De 4 belangrijkste ambities uit deze ER-verkenning zijn:
 Transformatie naar een gemengd werk-woonmilieu is in het gebied Noordelijke IJ-oever als
eerste kansrijk in de ASP, tussen
Sluispolderweg en Zijkanaal H
 Op de Cornelis Douwes locaties kan – mede
vanwege het convenant Houthavens/NDSM –
pas vanaf 2029 woningbouw worden
gerealiseerd (en pas vanaf 2025 worden
opgenomen in omgevingsplannen).
 Voor een succesvolle ontwikkeling van een
gemengd woon- werkgebied is de aanleg van
een nieuwe, rechtstreekse verbinding (op
termijn voor HOV) in het verlengde van de
Cornelis Douwesweg en Coentunnelcircuit
naar de Sluispolderweg noodzakelijk.
 Pakhuis de Vrede, het Vijfhoekpark, het
Keerkringpark, het terrein van de windmolen op Cornelis Douwes, het dijklichaam NoorderIJplas zuid, op termijn de werven van Damen Shipyards oostelijk, en het ‘Balkon aan de Zaan’
westelijk in het plangebied, krijgen een openbare functie en worden opgenomen in het
wandel- en fietsnetwerk.
Daarnaast speelt de mogelijke verplaatsing van de PTA naar de Achtersluispolder. Hiervoor wordt
gezamenlijk met HbA en gemeente Amsterdam een locatiestudie uitgevoerd in 2017.
Deze opgaven zijn het vertrekpunt om samen met de belanghebbenden te gaan vormgeven wat dit
betekent en hoe dat er uit zou kunnen zien.
Participatieopgave
De transformatie kan alleen op gang komen met initiatieven van de ondernemers. Hun belangen zijn
groot én verschillend. Dat vraagt voor de Achtersluispolder om een continu gesprek met ondernemers
vanuit de belangen (participatie) en tegelijk het snel helderheid verschaffen vanuit de gemeente over
de toekomst per deelgebied (plan).

12

De gebruikers van dit gebied zijn - anders dan in de andere MAAK.gebieden - vooral ondernemers.
Hun belangen zijn groot, maar ook verschillend. Bijvoorbeeld als het gaat om continuïteit van
bedrijfsvoering of de grondposities van eigenaren. Ondernemers hebben dan ook aangegeven vooral
helderheid te willen en kijken daarvoor naar de gemeente, om een goede bedrijfsvoering te borgen.
Dat kan botsen met de wens van de gemeente om die heldere koers voor de Achtersluispolder juist
gezamenlijk te formuleren, om de kennis en ervaring van de ondernemers te benutten én omdat
medewerking van de grondeigenaren nodig is om de transformatie op gang te brengen.
Participatie in de Achtersluispolder draait daarom niet
om het bereiken van consensus, maar het bepalen
van de grootste gemene deler in de richting en op
basis daarvan duidelijkheid verschaffen. Vanaf het
begin is duidelijk dat de gekozen richting sommige
ondernemers ‘pijn’ kunnen gaan doen. Een werkwijze
vanuit gedeelde belangen maakt snel inzichtelijk waar
welke ‘pijn’ zit en of en op welke manier hier een
oplossing voor is. Overleg kan dan ook snel overgaan
in onderhandelen.
In het voortraject (tijdens de visievorming van het
MAAK document en tijdens de ER-verkenning) is al gebruik gemaakt van kennis en ideeën van
gebruikers van het gebied. Voor de Ruimtelijke Analyse zullen ondernemers opnieuw geraadpleegd
worden. Met een helder raamwerk voor de hele Achtersluispolder, kiezen we vervolgens voor een
gebiedsgerichte aanpak, zodat per deelgebied heel gericht een analyse gedaan kan worden van
opgaven, belangen en kansen.
Belanghebbenden
Om een goed beeld te krijgen van alle belangen en belanghebbenden in het gebied gaan we per
deelgebied een stakeholder- en issueanalyse doen. Daarmee willen we een goed beeld krijgen van de
belangen die spelen bij de ondernemers en bewoners, en hoeveel spanning er zit op de belangen in
relatie tot de opgave van de gemeente. Hoe zitten de ondernemers er in, wat is er werkelijk
belangrijk? Continuïteit van hun huidige bedrijfsvoering of zien ze ook kansen in de transformatie, of
bedreigingen en welke dan? En wat zijn de belangen van de bewoners. En hoe kunnen die een plek
krijgen binnen het perspectief?
Interactieniveau
Om te komen tot een keuze voor een mate van interactie kijken we naar een aantal factoren die de
ruimte voor participatie bepalen. Hoe meer uitgangspunten er al geformuleerd zijn, hoe minder
interactie mogelijkheden er zijn. Elk deelgebied heeft haar eigen uitgangspunten en mate van
interactie. De transformatie kan alleen op gang komen met initiatieven van de ondernemers. Hun
belangen zijn groot én verschillend. Dat vraagt voor de Achtersluispolder om een continu gesprek met
ondernemers vanuit de belangen (participatie) en tegelijk het snel helderheid verschaffen vanuit de
gemeente over de toekomst per deelgebied (plan). Dit biedt perspectief voor intensieve samenwerking
zoals coproduceren en de inzet van Strategisch Omgevingsmanagement.
Voor het gebied waar we mee starten, de Barndegat, is het interactieniveau nu vastgesteld op
coproduceren.
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SOM (Strategisch Omgevingsmanagement)
Gebiedstransformatie vraagt een visie op het grotere geheel dan de individuele kavels, en is een
proces dat lange adem vraagt. Stakeholders zullen gedurende langere tijd met elkaar samenwerken
en elkaar moeten kunnen vertrouwen. Het vraagt van partijen zich uit te spreken over hun eigen
belangen maar ook om over hun eigen belangen heen te kunnen stappen en naar het gezamenlijke
belang te zoeken. Want uit de gesprekken die reeds gevoerd zijn is duidelijk dat er onderling botsende
belangen zijn binnen het gebied, maar ook dat er tegenstellingen zijn tussen ondernemers- en
gemeentebelangen. SOM kan hierin interessante aanknopingspunten bieden. SOM is een methode
waarbij het behartigen van belangen centraal staat in plaats van het verdedigen van standpunten. Met
SOM zoeken we naar een gezamenlijke oplossing voor de opgave van het gebied die tegemoet komt
aan zoveel mogelijk individuele belangen.
Eerste stap hierin is het maken van een uitgebreide stakeholder en belangenanalyse. Op basis
hiervan gaan we één op één gesprekken voeren met de ondernemers/eigenaren in het gebied.
In deze gesprekken staat centraal wat ieders ambities en belangen zijn. Daarmee kunnen we eerst in
een veilige omgeving belangen, kansen en risico’s bespreken. Op basis van deze gesprekken kan de
juiste werkvorm en een vervolgtraject voor het gebied worden bepaald.
Bij de analyse van het gebied ligt de nadruk op het verkennen van het gebied en de belangen. We
willen in een goede sfeer van samenwerken en vertrouwen werken, en bouwen dat op met individuele
gesprekken met de belanghebbenden. Om dit vertrouwen te voeden, zien we een open proces voor
ons, waarbij we de verzamelde data en informatie openbaar maken zodat een ieder met dezelfde
informatie aan tafel zit. Als we het perspectief voor bijv. het Barndegat in beeld willen brengen, komen
de verschillende belangen bij elkaar. Elkaars belangen kennen en hier de wisselwerking tussen
snappen en de samenwerkingsmogelijkheden zien is dan het doel. Dat zet zich door in de fase waarin
we bekijken hoe we de ambities die we in het perspectief hebben geschetst waar kunnen maken.
Barndegat e.o.
Het gebied waar de ontwikkelmogelijkheden kansrijk zijn en de eerste activiteiten uit de markt zich
concentreren is het Barndegat. We kiezen ervoor om deze dynamiek te benutten en de ambities te
faciliteren. In dit deelgebied starten we en kiezen we voor coproduceren. Het gebied is klein en
overzichtelijk, gesprekken met ondernemers op het terrein zijn al gestart en laten een grote diversiteit
aan type belanghebbenden zien. Op een aantal (grotere) kavels zien we dat er interesse is in
transformatie, en de eerste strategische ontwikkelingen plaatsvinden (een ondernemer die zich door
een ontwikkelende partij laat vertegenwoordigen en de strategische aankoop van een groot complex
met loodsen door een ontwikkelaar/investeerder).
Geslaagd participatieproces
Het participatieproces is geslaagd als alle ondernemers weten van de transformatieambitie en als
minstens 50% van de ondernemers een actieve, terug te lezen bijdrage levert aan de analyse en het
voorstel voor het perspectief
14

Achtersluispolder
Voor de Achtersluispolder als geheel kiezen we voor raadplegen, we hebben de belanghebbenden om
hun mening gevraagd over de ER-verkenning, en doen dat ook voor de uitwerking daarvan in een
perspectief en strategie. De BIA is hierin de belangrijkste gesprekspartner als vertegenwoordiger van
de bedrijven in het gebied.
Geslaagd participatieproces
Het participatieproces is geslaagd als 25% van de ondernemers heeft haar mening gegeven over de
uitkomst van het onderzoek naar de bereikbaarheid en het economisch klimaat van de
Achtersluispolder, en als 25% van de ondernemers een actieve, terug te lezen bijdrage levert aan de
analyse en het voorstel voor het perspectief
Communicatie
De participatie wordt ondersteund met een communicatieaanpak. De uitgangspunten hiervoor zijn
 We voeren een open dialoog vanuit de kaders/randvoorwaarden van MAAKvisie en de
Economisch-Ruimtelijke verkenning
 We sluiten aan op toon, taalgebruik en geluid vanuit de belanghebbenden
 Niet alleen gericht op vertellen eigen verhaal, duwen op eigen thema’s, maar vooral goed
luisteren naar belangen ondernemers, welke ambities, belangen, standpunten leven voor hen
 In beeld brengen van verhalen ondernemers en bewoners om karakter en verhaal van het
gebied expliciet te maken
 Verbinding zoeken met aanpalende projecten als Actieplan Poelenburg, zelfbouw Poelenburg
Oost, Amsterdamse projecten (Cornelis Douwes, NoorderIJplas, snelfietsverbinding)
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