Zaanse strategische opgaven
Duurzaamheid

Trends

Klimaatverandering

Vraagt om
ruimtelijke
concessies

Duurzaamheid
Fossiele brandstof
raakt op
Vraagt om
energietransitie

Moeten manier van
dagelijks leven
veranderen

De Zaanse opgave

Opgave: duurzaamheid
- Het ontwikkelen en blijven van een duurzaam Zaanstad -

Energie & klimaat

Circulaire economie

Gezond leefklimaat

Gebruik van fossiele brandstoffen
reduceren en zorgen dat duurzame
brandstof standaard wordt en betaalbaar
blijft.

Circulaire economie ontwikkelen en
stimuleren

Leefkwaliteit in Zaanstad vergroten
naast de uitdagingen van
verstedelijking

Zaanse uitdagingen duurzaamheid

Zaanse uitdagingen

Energie & Klimaat

Energietransitie in gang
zetten

•
•
•
•
•
•
•

Investeren in duurzame woningen.
Ondersteunen energie besparing
Realiseren regionaal warmtenet voor
duurzame woningen & gebouwen
Ruimte bieden aan ontwikkeling van
windparken, zonneweiden & biomassa
centrale
Benutten van schone energie o.a.
collectieve inkoopacties van
zonnepanelen
Duurzame voertuigen stimuleren
…….

Circulaire economie

Gezond leefklimaat

Gezond leefklimaat
stimuleren

Circulair maken van de
Zaanse economie

•
•
•
•
•
•
•

(zie ook opgave gezondheid)

Inzetten op communicatie &
bewustwording : icoon voorbeelden

•

aanmoedigen en initiatieven & kringlopen
stimuleren

•

Voorrang aan duurzame bedrijven
Voorrang aan duurzame kringlopen
Circulair slopen & bouwen
Circulair inkopen
Actief werven van bedrijven van
circulaire ketens
…….

Voldoende kwaliteitsgroen, water &
natuur
Aandacht voor klimaatbestendig &
water robuust.

•
•

•
•
•
•

Hittestress : bouwen & inrichting
aanpassen en over juist gedrag
informeren
Extreme neerslag & verdroging :bouw
en openbare ruimte hier op aanpassen
en inrichten

Verminderen geur & geluidshinder
Schoon & veilige stad (zie veiligheid)
OV stimuleren & uitstoot verminderen
…….

Zaanse strategische opgaven
Gezondheid

Trends

De omgeving verandert en
beïnvloed gezondheid
Meer verkeer
Andere economie
Meer technologie
Ongekende gevaarlijke stoffen
Duurzaamheid belangrijker
etc..

Gezondheid
Nieuwe
gedragingen

Samenstelling
samenleving
verandert

Meer ouderen.
Vraagt om meer
zelfredzaamheid.
Zorgt voor eenzaamheid.

Meer zitten
Minder bewegen
Meer obesitas

De Zaanse opgave

Opgave: gezondheid
- Het beschermen en bevorderen van een gezonde stad -

Gezonde fysieke leefomgeving
Een gezonde fysieke leefomgeving
stimuleren en in stand houden

Gezond gedrag
Gezond gedrag stimuleren en behouden

Gezonde sociale omgeving
Een gezonde sociale omgeving
stimuleren en behouden.

Zaanse uitdagingen gezondheid

Zaanse uitdagingen

Gezonde fysieke leefomgeving

Gezonde fysieke leefomgeving
bereiken & bevorderen
(zie ook opgave duurzaamheid)

•
•

Voldoende kwaliteitsgroen, water &
natuur
Aandacht voor klimaatbestendig &
water robuust

•
•

•
•
•
•
•

Hittestress : bouwen & inrichting
aanpassen en over juist gedrag
informeren
Extreme neerslag & verdroging :bouw
en openbare ruimte hier op aanpassen
en inrichten

Verminderen geur en geluidshinder
Verbeteren van lucht- bodem- water & natuurkwaliteit
Schone & veilige stad (zie veiligheid)
OV stimuleren & uitstoot verminderen
…….

Gezond gedrag

Gezonde sociale omgeving

Gezond gedrag stimuleren
& ongezond gedrag
ontmoedigen

Gezonde sociale
leefomgeving bereiken &
bevorderen

•
•
•
•
•
•
•

Uitnodigen tot bewegen, sport en spel
Fiets- & voetpaden verbeteren
OV gebruik stimuleren
Rookvrije generatie stimuleren
Hierin rekening houden met zwakkere
groepen
…….

•
•
•
•

Aantrekkelijke en gevarieerde
openbare ruimte creëren:
ontmoetingsruimte organiseren &
toegankelijke buitenomgeving
toevoegen o.a. bankjes, ontmoetingsplek,
speeltuinen

Stimuleren van burgerinitiatieven &
participatie
Groengebied & veilige ruimten
Waarborgen van variatie voorzieningen
in slechte wijken
…….

Zaanse strategische opgaven
Kansengelijkheid

= Grote rol onderwijs

Trends

Kansenongelijkheid vergroot

Kansengelijkheid

Verschillen tussen
mensen neemt toe

Angst om elkaar
niet te begrijpen

o.b.v. opleidingsniveau,
migratie achtergrond,
huishouden…+

Scheidslijnen
samenleving
nemen toe

Solidariteit neemt
af (basis)

+ Armoede
+ Gentrificatie

De Zaanse opgave

Opgave: kansengelijkheid
- De opstapeling van scheidslijnen, die zorgen voor een ongelijke achterstand,
wegnemen. Dit organiseren via zowel ruimtelijke als sociale maatregelen, om
kansen voor iedereen te creëren -

Verschillen op wijk & stad niveau

Verschillen op individueel niveau

Gelijkheid en diversiteit in de stad
(wijken) stimuleren en verschillen
verkleinen

Individuele ontplooiingskansen stimuleren :er
naar streven naar dat iedereen kan meedoen,
naar vermogen op eigen wijze

Zaanse uitdagingen kansengelijkheid

Zaanse uitdagingen

Wijk & stad verschil

Ontplooiingskansen jongeren

Verschillen tussen wijken & buurten
verkleinen via:

•
•
•
•
•

Wijksamenstelling diverser maken (verschillende huur
niveaus, woonlabeling, intake & andere maatregelen.
Diverser woonaanbod per wijk aanbieden
Bevorderen van duurzame kwaliteit & klimaatadaptief
inrichten van socialewoningen en huurwoningen = verlagen
energiekosten
kwaliteitsimpuls openbare ruimte & publieke voorzieningen
bij wijken waar sociale cohesie onder druk staat
…….

Beter onderwijs
aanbieden

•
•
•
•
•
•

Eerlijke verdeling van
kwalitatief goede leerkrachten;
Aanvullend onderwijs bieden
waar nodig (begeleiding)
Onderwijs & jeugdwet op elkaar
aan sluiten;
Aandacht voor levenslang leren
(aansluiting op arbeidsmarkt);

Huisvestiging onderwijs o.b.v.
ongelijkheid .
……..

Inzet op
cultureel
kapitaal
Door financiële
belemmering voor
deelname sport en
cultuur weg te nemen.
……

Zaanse strategische opgaven
Verstedelijking

Behoeften inwoners
verandert

Trends

Stad groeit
+ 50.000 nieuwe
inwoners

Verstedelijking

Invloedssfeer stad
neemt toe

Ruimtelijke groei Zaanstad

Metropool
Amsterdam groeit

+ 20.000 nieuwe woningen

De Zaanse opgave

Opgave: verstedelijking
- Omgevingskwaliteit
(wonen-, werken en voorziening) op peil houden, hand in hand met de groei van
Zaanstad -

Zaanse uitdagingen verstedelijking
Schaarse ruimte : balans en afwegingen

Zaanse uitdagingen

Schaarse bovengrond

Woningbouw

•
•
•

•

Nieuw gebied
Hangt af van
dichtheid &
functie
O.b.v.
toekomstige
behoefte
toekomstige
bewoner
1inkomensgezinduurzaam vergrijzing
…….

•
•
•
•
•
•

Schaarse ondergrond

Mobiliteit

Voorziening

Cultuur
historisch

Keuzes durven
maken: diverse
mobiliteit als
basis
Parkeerplekken
Alternatieve
mobiliteit o.a.

•

•

fiets - OV - …?

Aandacht voor
doorstroom
Oog op
verkoopvraag
…….

•
•
•
•

Zorgen voor
scholen,
ziekenhuizen,
winkels etc
Zorgen voor
kwaliteit
cultuur
O.b.v.
behoefte
toekomstige
bewoner
Via eerlijke
verdeling
…….

•
•
•

Benut &
bewaken
Zaanse
identiteit
Onderzoek &
verkennen
identiteit per
gebied
Bouw en
ontwikkeling
stad aansluiten
…….

Groen
& water

Openbare
ruimte

•
•
•
•

Is publieke
ruimte
Kwaliteit
versterken

veilig & sociale
ontmoeting

Stimuleren
medegebruik
…….

•
•
•
•
•

Is kwaliteit
samenleving
Kwaliteitsgroen
stimuleren
Ruimte voor
water
Slimme
oplossingen
zoeken
…….

Ondergrond

•

•

•
•

Bestaande druk
: kabels &
leidingen,
rioolstelsel &
fundering,
boomstroken.
Extra druk:
verkeersdruk,
parkeerdruk &
warmtenet

Rekening met
bodemverontreiniging
…….
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Veiligheid
Veiligheid verandert
en vraagt om nieuwe
(regie) aanpak

Trends

Trends en
ontwikkelingen zorgen
voor nieuwe (on)veilige
situaties

Veiligheid

Nieuwe sociale risico’s o.a.
radicalisering - digitale
criminaliteit …+

Economie - meer & vooral
nieuwe (onbekende)
gevaarlijke stoffen

Nieuwe risico’s
ontstaan

Klimaatverandering kans op wateroverlast

Verstedelijking, vergrijzing en
zelfredzaamheid neemt toe

De Zaanse opgave

Opgave: veiligheid
- Een veilig Zaanstad worden en blijven Milieuveiligheid
Omgevingsveiligheid
stimuleren

Waterveiligheid

Brandveiligheid

Overstromingsgevaar
verkleinen en risico’s
inperken

Brandveiligheid, in
kwetsbare gebouwen &
situaties garanderen en
stimuleren

Sociale veiligheid
Sociale risico’s
verminderen en
veiligheidsgevoel
stimuleren

Zaanse uitdagingen veiligheid

Zaanse uitdagingen

Milieuveiligheid

Waterveiligheid

Omgevingsveiligheid
controleren &
handhaven

•
•
•
•
•
•
•
•

Opslag & gebruik van
gevaarlijke stoffen (GS)
controleren op strenge eisen +

•
•
•

door gebruik te stimuleren

Inzicht houden/creëren spelers
Vervoer (weg- water spoorleiding) GS controleren
Afvoer GS monitoren
Branche bewust maken van
risico’s & aanzetten tot alternatieve

•
•

Informeren van Zaankanters
Verkleinen gevolgen van
overstroming (wateropslag
stimuleren - generator hoog of droog drijvende woning)

Verbeteren van
rampenbeheersing (vluchtroutes,
rampenplan & evacuatie
mogelijkheden)

Inzicht in cruciale infrastructuur
en afstemming zoeken externe
partners
…….

Sociale veiligheid

Brandveiligheid
controleren &
handhaven

Waterrisico’s
verminderen

afstand opslag & kwetsbare functie
vergroten

Veiligheidsmaatregelen
verplichten + verminderen opslag

Brandveiligheid

•
•
•

Brandveilig wonen
stimuleren (bewustmaking via

o.a. voorlichting en informeren via
digitale vluchtroutes)

Socialerisico’s
verminderen

•
•

Gebied-&informatiegericht te
werk gaan.
Sociale kwaliteit stimuleren

•

Gevoelsveiligheid stimuleren

Vluchtwegen optimaliseren
(evacuatieplannen, brandveilige

gebouwen via rookmelder&
duidelijke communicatie in geval
van brand)

…….

•

werkwijze en gebruik

Calamiteiten &
rampenbestrijdingsplan

ontwikkelen en communiceren
…….

•
•

(herkenbaarheid verhogen, sociale
cohesie verhogen o.a. door
ontmoetingsplekken, steun en
toezicht politie)

(anonimiteit verminderen, steun en
(camera)straat toezicht verbeteren,
politie keurmerken zichtbaar, sociale
wijkteams bevorderen, meldpunt
creëren)

Specifiek extra handhaving
op 1. drugshandel en 2.
ondermijning

Meer aandacht aan digitale
criminaliteit & radicalisering
…….
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Economie
Spreken over een
“Next economie”

Economie wordt steeds
onvoorspelbaarder

Functiemenging
Sociaal & technologische
innovaties
Deeleconomie

Trends

vraagt om adaptief vermogen

Er is sprake van
lokalisering
Grenzen vervagen

De structuur economie
verandert
Meer persoonlijke dienstverlening
Meer sociaal ondernemerschap
Meer zorgeconomie (vergrijzing &
vereenzaming)

De Zaanse opgave

Economie moet
duurzamer

Economie
Vraag om
flexibiliteit

Techniek en
automatisering
neemt toe

Circulair & nieuwe
kansen in sectoren
Donut-economie

Zandloper economie

Opgave: economische transitie
- Een gezonde economie bereiken in Zaanstad waar genoeg werkgelegenheid is -

Diverse Zaanse economie

Stimuleren van toerisme

Diversiteit ontwikkelen in de Zaanse
economie

De toeristische positie van Zaanstad
verbeteren

Duurzame inzetbaarheid stimuleren
Verhogen van inzetbaarheid van
Zaankanters

Zaanse uitdagingen economische ontwikkeling

Zaanse uitdagingen

Diverse economie

Toeristische positie

Duurzame arbeidsinzetbaarheid

Versnellen van de
differentiatie

Zaanse toeristische positie
verbeteren

Employability stimuleren

•

Versnellen van diversiteit : fysieke

•

Aanbod in toerisme versterken : musea,

•

•

Internationale bedrijven stimuleren:

•

Attracties bereikbaar maken & inzetten op
verbindende routes binnen& buiten Zaanstad
Zaanstad en haar attracties online en
offline zichtbaar maken
Inzetten op het stimuleren van meerdaags
verblijf
Toerisme in juiste (leefbare) banen leiden
…….

•
•

&technische ruimte, ecosysteem voor
startups en scholen, inzet op ICT & data,
jongeren stimuleren tot kansrijke studie.
aandacht bedrijven hoger milieu,
dienstverlening, starters begeleiding, food,
horeca & bouw sector stimuleren
Versterken vestigingsklimaat: diversiteit
aantrekkelijke locaties, dienstverlening &
bereikbaarheid stimuleren
…….

•
•
•
•

watertoerisme, evenementen, verblijf, horeca &
landschap.

•
•
•
•

Personeelsvraag bedrijven leren
kennen
Onderwijs aansluiten op deze
personeelsvraag
Levenslang leren stimuleren
Aansluiting vraag en aanbod
arbeidsmarkt
…….

