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1. Dit is de rapportage voor het  

 gebiedsperspectief MAAK.

 Zaanstad Kogerveldwijk

Ook op de lange termijn wil Zaanstad een stad zijn waar 
mensen met plezier wonen, werken en leren. Daarom 
willen we werken aan meer en betere woningen, 
verbindingen en voorzieningen. Voor de Zaankanters  
van vandaag én voor nieuwe inwoners.

Over hoe we dat doen, gaan we met elkaar in gesprek. 
Niet alleen om inspiratie en ideeën op te halen. 
Zaanstad maken we samen: doel is dan ook om een 
breed palet aan Zaankanters mee te laten doen met de 
ontwikkeling van de stad: inwoners, organisaties, 
ondernemers, investeerders en gemeente.

Dan gaat het over alle leeftijdsgroepen, culturele achter-
gronden en opleidingsniveaus. Hoe diverser de groep 
mensen die meedoet, hoe beter we rekening kunnen 
houden met alle belangen en ideeën.

In de analysefase werd daarom al een inventarisatie 
gedaan van stakeholders in het gebied en daarbuiten. 
Bewoners en ondernemers, wel en niet georganiseerd, 
maar ook eigenaren van gebouwen en gebieden, 
woningcorporaties, sportverenigingen, gezondheidsin-
stellingen, de provincie, havens en vaarwegen, de 
spoorwegen, sociale wijkteams en hulporganisaties: 
over het toekomstperspectief voor Kogerveldwijk is met 
deze partijen het gesprek gevoerd.
Om te onderzoeken of we de participatie goed 
vormgeven en om te leren van de ervaringen daarin, 
hebben we afgesproken nauwgezet te monitoren hoe 
het gaat. In dit document een rapportage van hoe we 
dat hebben gedaan in MAAK.gebied Kogerveldwijk in de 
perspectieffase.

Om tafel met professionele stakeholders en belangenorganisaties
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2. We hanteren vier criteria voor 

 succes van participatie: bereik,  

 proces, opbrengst, terugkoppeling

Met het vaststellen van de “Participatie op maat in de 
MAAK.gebieden” (2017/29154) is besloten om te 
monitoren op de participatie middels vier meetbare 
succesfactoren. Het gaat om kwalitatieve en kwantita-
tieve factoren: 

1.  het bereik van de participatie (aantal deelnemers  
 met kennis van het proces, aantal deelnemers die  
 een actieve bijdrage leveren, representativiteit van de  
 deelnemers)
2. het proces (de openheid van het traject, de  
 gelijkwaardigheid van de deelnemers, de  
 mogelijkheid om mee te doen, de ingezette   
 werkvormen)
3. de opbrengst (hoeveel concrete ideeën heeft het  
 proces opgeleverd, wat is de kwaliteit van de   
 opbrengst, hoe zijn deze verwerkt in het eindproduct)
4. de terugkoppeling (of en hoe is de opbrengst   
 teruggekoppeld aan de deelnemers en hoe tevreden  
 zijn alle deelnemers aan het proces)

Op deze factoren is bij de aanpak gemonitord.



5

3. Afspraken met de gemeenteraad:

 niveau van interactie is Adviseren

De MAAK.Zaanstad-gebieden zijn heel divers en zelfs 
binnen de gebieden zijn de verschillen groot. Daarom is 
de manier waarop we inwoners, ondernemers en 
organisaties uit die gebieden betrekken bij de 
ontwikkeling van het gebied verschillend. Voor het 
betrekken van mensen gebruiken we het zogenaamde 
‘afwegingskader interactieve beleidsvorming’. Dit 
document is in 2009 door de raad vastgesteld.  

Voor de MAAK.gebieden is een participatieaanpak 
gemaakt. Hierin is het niveau van de participatie 
vastgelegd. Voor het gebied Kogerveldwijk is het niveau 
vastgesteld op Adviseren. In dit gebied is het algemeen 
stedelijk belang groot: het gebied is of wordt een 
centrumgebied voor heel Zaanstad en wordt door alle 
Zaankanters gebruikt. Daarom heeft de gemeenteraad 
de keuze gemaakt om de reacties van alle belangheb-
benden op het perspectief zorgvuldig af te wegen, om 
vervolgens zélf een beslissing te nemen. 
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4. Hoe zag het participatieproces in   

 MAAK.gebied Kogerveldwijk er uit?

Adviesgroep samengebracht 
In de perspectieffase is zoals afgesproken met de raad, 
een Adviesgroep samengesteld. De Adviesgroep bestaat 
uit wethouders, verschillende raadsleden, bewoners en 
ondernemers die meedenken over het proces en hoe dat 
zorgvuldig vorm te geven. 

Vervolg op acties uit analysefase  
In deze fase kwam er ook een vervolg op de eerste 
buurtwandeling (“schouw”) met belangstellenden uit 
het gebied en medewerkers van de gemeente. Medio 
2018 heeft de gemeenteraad € 250.000 beschikbaar 
gesteld om knelpunten die eerder door bewoners naar 
voren zijn gebracht te kunnen aanpakken. Met dit 
aanjaagbudget worden al veel activiteiten uitgevoerd, 
zoals een aantal knelpunten in groen en openbare 
ruimte die in de analysefase werden opgetekend. 

Individuele gesprekken 
In de perspectieffase zijn door o.a. de wijkmanager vele 
gesprekken gevoerd met mensen in de wijk, over 
initiatieven in het hier en nu en over de verdere 
toekomst. Ook is door verschillende ambtenaren met 
pand- en grondeigenaren gesproken over de ideeën in 
het perspectief. Het is belangrijk om te weten hoe 
zij hierover denken. Een belangrijk deel van 
de realisatie van de kwaliteitsverbetering in 
het gebied hangt af van hun initiatieven en 
medewerking. Wanneer zij enthousiast zijn 
over de in het perspectief geschetste richting, 
helpt dat om zo snel mogelijk de gewenste 
beweging in het gebied op gang te brengen.

Bijeenkomst professionals 
Dat geldt ook voor andere partners: ook met andere 
professionals, zoals medewerkers van woningcorpora-
ties en huisartsen, vonden gesprekken plaats. Ook 
organiseerden ambtenaren een bijeenkomst met 
professionals en afgevaardigden van verschillende 
(bewoners- en belangen)organisaties in de Jozefkerk, 
waar gezamenlijk werd gewerkt aan uitgangspunten 
voor het perspectief. 

MAAK.weken: aftrap, workshops en afsluitende 
mini-expositie 
Van 29 oktober tot en met 12 november 2018 werden 
vervolgens de MAAK.weken gehouden voor een breed 
publiek in de wijk. De startbijeenkomst trok ongeveer 70 
deelnemers en bood gelegenheid aan supervisor Jeroen 
Ruitenbeek om zijn visie op het gebied voor 2040 te 
delen. Ook gingen vakspecialisten van de gemeente in 
gesprek met de aanwezigen. Na deze aftrap vonden er in 
twee weken 8 workshops plaats over verschillende 
thema’s die van belang zijn voor de wijk richting 2040, 
op verschillende plekken in de wijk. Het aantal 
deelnemers aan de workshops liep sterk uiteen: van 2 
tot meer dan 20. Het gevoerde gesprek en de 
ingebrachte ideeën werden ter plekke in beeld gebracht 
in tekeningen.  Op 12 november is afgesloten met een 
“mini-inlooptentoonstelling”. Bezoekers konden op de 
tekeningen en de MAAK.borden bekijken wat tijdens de 
workshops was besproken. Er vonden interessante 
gesprekken plaats en hier en daar werden borden nog 
aangevuld met ideeën. Alle verslagen van de MAAK.
weken zijn terug te vinden op: 
https://maakkogerveldwijk.zaanstad.nl 

Tekening die Olivier Rijcken maakte tijdens de startbijeenkomst 
van de MAAK.weken 

Een van de bijeenkomsten in de MAAK.weken
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Naar een ‘af’ perspectief: toekomstbeeld 
bespreken in de wijk en online  
Als laatste onderdeel van de aanpak zijn inloopbijeen-
komsten in de wijk georganiseerd om het perspectief, 
dat bijna af was, met de belangstellenden te bespreken 
voordat het naar college en raad ging ter vaststelling. 
Ook is het online gedeeld (vanuit maakkogerveldwijk. 
zaanstad.nl).  

Daarbij werd ook gedeeld wat er van de aanvullingen uit 
de wijk (in onder meer de MAAK.weken) wel en niet een 
plek heeft gekregen in het perspectief - en waarom wel 
of niet. Ook stond tijdens de inloopbijeenkomsten over 
het perspectief op de agenda hoe de betrokkenheid, 
inbreng en energie van de bewoners, bedrijven en andere 
partijen die in de analysefase en de perspectieffase tot 
nu toe zichtbaar is geworden, verder kan doorgroeien. 
Doel is immers dat niet alleen de gemeente werkt aan 
het perspectief voor 2040, maar dat er ook in de wijk 
meer gezamenlijk eigenaarschap wordt ervaren en 
samenwerking plaats kan vinden. In totaal zijn er meer 
dan 80 mensen langs geweest. De reacties op het 
concept-perspectief waren overwegend positief. Men 
zet net als in de MAAK.weken kritische kanttekeningen 
bij het aantal extra woningen, de bereikbaarheid, 
parkeren, leegstand en voorzieningen. Ook kon men nog 
vragen en opmerkingen op papier achterlaten, die 
allemaal ook zijn beantwoord.  

Samenwerking AM 
De gemeente Zaanstad is een samenwerking aangegaan 
met gebiedsontwikkelaar AM. Het bedrijf is geselec-
teerd uit vijf organisaties. AM heeft veel ervaring met 
‘stadmaken’ in complexe gebieden zoals de Kogerveld-
wijk, waar veel verschillende eigenaren, belangen én 
kansen zijn. Tijdens de MAAK.weken sloten ze alvast aan 
bij verschillende sessies.



8

5. De vier criteria: wat is waarge   

 maakt van de voornemens?

5.1  Bereik 

Het projectgebied Kogerveldwijk zelf kent ongeveer 
4000 bewoners. Via huis-aan-huis, digitale nieuwsbrief, 
social media, gebiedswebsite en dankzij free publicity 
(o.a. artikelen op De Orkaan, in het Noordhollands 
Dagblad en via bewoners en ondernemersnetwerken) 
zijn zij geïnformeerd over het proces en uitgenodigd 
voor bijeenkomsten en inloopmomenten. Ook is er in de 
wijk voorafgaand aan bijeenkomsten op straat geflyerd 
en zijn posters opgehangen (o.a. in portieken van flats, 
bij bedrijven en in kerk en moskee). Omdat veel mensen 
in Kogerveldwijk ook online actief zijn, met name op 
facebook, is ook apart over het proces en de bijeenkom-
sten geadverteerd op facebook. Voor de moeilijker te 
bereiken groepen (mensen met een migratieachtergrond 
en jongeren, groepen die lastig te betrekken zijn bij 
gebiedsontwikkeling) zijn aparte acties ondernomen. 

Om de eerste groep te bereiken zijn o.a. gesprekken 
gevoerd met de imam in de moskee. Voor de tweede 
groep werd in MAAK.Zaanstad in een apart educatiepro-
gramma het gesprek gevoerd over de toekomst van de 
stad. Voor het primair onderwijs betrof dat o.a. Bouwers 
van de Toekomst. Voor het voortgezet onderwijs onder 
meer een MAAK-traject met het St. Michaël College 
Zaandam. Ook het Hoger onderwijs is vertegenwoordigd 
in een samenwerkingsprogramma met de Hogeschool 
van Amsterdam, zowel met de vakgroep Psychologie als 
die van Bestuurskunde. Jongeren uit de wijk tussen de 
15-25 jaar bleken niet zomaar bereid mee te denken. 
Speciaal voor hen is geflyerd op onder meer station en 
een voetbaltoernooi en zijn de bijeenkomsten ook op 

Scholieren op bezoek op het stadhuis rond de samenwerking met het 
St. Michaëlcollege 

locaties georganiseerd waar zij aanwezig zijn (o.a. bij 
Bouwmensen en Fluxus).  

5.2 Proces 

Nadat de analyse tot stand kwam met daarin de 
kwaliteiten, problemen, kansen en uitdagingen voor de 
wijk in 2018, onderzocht de gemeente welke ingrediën-
ten voor het toekomstperspectief van 2040 nog meer 
noodzakelijk waren. 

Hiervoor maakten we gebruik van de thema’s die ook in 
de toekomstige gemeentelijke omgevingsvisie centraal 
gaan staan. Voor die thema’s werd onder meer al het 
reeds vastgestelde beleid en de ambities voor 2040 voor 
de gemeente op een rij gezet en onderzocht wat die 
specifiek betekenen voor de Kogerveldwijk. Het ging om 
de thema’s:

 · Verstedelijking (wonen, bereikbaarheid, voorzieningen)
 · Kansengelijkheid
 · Gezondheid
 · Veiligheid
 · Duurzaamheid
 · Klimaatadaptatie
 · Economie 

Voor deze thema’s is ook uitgezocht wat dat betekende 
voor de lopende projecten, zoals Oostzijderveld, Kan Palen 
en de ontwikkelingen in de Boerenjonkerbuurt. 
 
In de perspectieffase is een Adviesgroep samengesteld van 
meedenkers op proces vanuit bestuur, raad, bewoners en 
ondernemers. Er zijn individuele gesprekken gevoerd met 
verschillende partijen (o.a. eigenaren in het gebied).  

Om tot een perspectief te komen is het gesprek met de 
stad over de toekomst gevoerd in een aantal ‘adviesron-
den’. Eerst zijn de uitgangspunten voor het perspectief 
zoals vakspecialisten die benoemden voorgelegd. Daarbij is 
er een speciale sessies geweest met professionele partijen, 
onder meer de ketenpartners van de gemeente, om ook 
hun uitgangspunten te verzamelen.  



Deze uitgangspunten zijn vervolgens o.a. door de 
supervisor gepresenteerd in plenaire bijeenkomsten 
(aftrap), waarna in twee zogenaamde MAAK.weken met 
alle belanghebbenden in MAAKsessies is gewerkt aan 7 
thema’s. De opbrengst van die sessies is verwerkt in een 
concept-gebiedsperspectief.  

Het gebiedsperspectief is daarmee het vertrekpunt voor de 
ontwikkelstrategie. Ook is in de perspectieffase een 
samenwerking met de Provincie tot stand gekomen rond 
de knooppuntontwikkeling in de wijk.  

Tot slot zijn er drie inloopbijeenkomsten belegd in de 
verschillende buurten in de wijk om het concept-perspec-
tief met alle bewoners, ondernemers en organisaties te 
delen, en om in te gaan op welke ideeën uit de MAAK.
weken wel en niet een plek hebben gekregen in het 
perspectief. 

5.3  Opbrengst

Belangrijke opbrengst van het participatieproces in de 
Kogerveldwijk is dat de geringe betrokkenheid bij de 
leefomgeving, waarvan soms sprake lijkt, vaak wortelt 
in de manier waarop de gemeente de wijkbewoners en 
ondernemers betrekt bij haar reguliere werkzaamheden 
in de wijk. Tijdens de gesprekken over het perspectief 
werd vaak verteld over eerdere initiatieven waar de 
buurtbewoners bij betrokken werden en waarvan niet 
zichtbaar was wat daarmee gedaan werd. Ook is er juist 
veel positieve energie te zien - en een groeiende 
betrokkenheid bij de wijk - rond recentere initiatieven 
vanuit onder meer gebiedsbeheer. Daarin worden in 
nauw overleg met buurtbewoners voortslepende 
thema’s (bijvoorbeeld afval) besproken en wordt ook 
goede informatie over de manier waarop verschillende 
partijen daaraan werken gedeeld en verspreid.  

Bij de verdere ontwikkeling van de wijk is het daarmee 
van belang dat bewoners op de juiste manier benaderd 
en betrokken worden bij het werk wat we in de wijk 
doen en dat zoveel mogelijk verbinden aan de richting 
die in het perspectief geschetst wordt. Hiermee 
versterken we de betrokkenheid van de bewoners bij de 
ontwikkeling van de wijk. Het werken aan de wijk kan op 
die manier dus een grote positieve bijdrage leveren aan 
de betrokkenheid van bewoners bij de wijk en bij elkaar.  

De punten rond de uitgangspunten en thema’s in het 
perspectief die veel bijval kregen, waar mensen zich 
zorgen over maken, of waar duidelijk verschillend over 
wordt gedacht zijn waar mogelijk opgenomen in het 
gebiedsperspectief zelf. Zaken die inwoners onder meer 
al in de analyse noemden zijn dat: 

 · er behoefte is aan arbeidsplaatsen;
 · het aanbod en de kwaliteit van woningen en

 voorzieningen matig is;
 · het station Zaandam Kogerveld een gebrekkige

 uitstraling en geen ontmoetingsfunctie heeft;
 · er behoefte is aan meer plekken om elkaar te

 ontmoeten;
 · de gevaarlijke oversteken en matige verkeersveilig-

 heid vooral voor ouderen een knelpunt is;
 · het groen en water beter moet worden ingericht,

 toegankelijk gemaakt en beheerd: denk aan de oevers
 van de Zaan, de parken en plantsoenen, de
 watergangen en plassen;
 · de leegstand op bedrijventerreinen aangepakt moet

 worden vanwege verpaupering en verrommeling.

De algemene reactie was ‘behoud het groen in de 
Kogerveldbuurt’. In de analyse fase werd dat al als een 
grote kwaliteit van de wijk gezien. Inzet moet zijn om te 
zorgen dat het groen gebruikt wordt en dat onveilige 
plekken zoals de garageboxen onder de A8 worden 
aangepakt. 

Over de verstedelijking en bereikbaarheid zijn de reacties 
wisselend. De één vindt dat er minder woningen moeten 
worden toegevoegd de wijk is al zo vol. De ander vindt 
het juist goed omdat dat betekent dat er woonruimte 
komt voor jongeren. De meningen zijn gelijk over het 
aanpakken van leegstand en vervallen gebouwen. Veel 
reacties die we tijdens de MAAK.weken en andere 
inloopbijeenkomsten kregen, gingen over parkeren. 
Mensen maken zich zorgen of met al die extra inwoners 
er voldoende parkeerruimte blijft en of de verkeersdoor-
stroming wel gegarandeerd is. Het toevoegen van 
woningen is mogelijk als er tegelijkertijd wordt 
geïnvesteerd in nieuwe mobiliteitsconcepten en parkeer-
regulering. De stations in de buurt (station Zaandam 
Kogerveld en dat van Koog aan de Zaan aan de overzijde 
van de Zaan) bieden kansen om de bereikbaarheid te 
verbeteren. Het toevoegen van andere vormen van OV 
en betere verkeersverbindingen voor fietsers en 
voetgangers (langzaam verkeer) maken de wijk geschikt 
om verantwoord te verdichten. Dit zijn voorwaarden om 
de parkeernorm te verlagen en parkeerregulering in te 
voeren.   
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Tijdens de MAAK.weken en inloopbijeenkomsten heeft 
een aantal ondernemers laten weten zich zorgen te 
maken over hun toekomst in de wijk, ondanks het feit 
dat het perspectief hun locatie niet ter discussie stelt. 
We zetten er op in dat met de voortschrijdende techniek 
een goed woon- en werkklimaat in de wijk kan worden 
gegarandeerd. Dat vraagt om voortdurende dialoog. 

Het zichtbaar maken van de Zaan dat tevens zorgt voor 
verkoeling wordt als een sterk punt ervaren. Zorgen maakt 
men zich over de betaalbaarheid van het energiezuinig 
maken van de woningen. Zonder subsidies verwachten veel 
mensen daar het geld niet voor te hebben. Dit vereist een 
stadsbrede aanpak. 

Op het gebied van een gezonde toekomst voor de wijk 
vindt men dat er veel gebeurt, maar moeten initiatieven 
elkaar beter weten te vinden. Een gezondheidsnetwerk 
helpt daarbij.  

Een volledig overzicht van de reacties op het perspectief is 
te vinden op maakkogerveldwijk.zaanstad.nl. Ook de 
opbrengst van de eerdere gespreksrondes om tot 
uitgangspunten voor het perspectief te komen zijn daar te 
vinden, in de vorm van gespreksverslagen. 

5.4 Terugkoppeling 

Tijdens de perspectieffase is zoveel mogelijk van de 
opbrengst en resultaten van elke adviesronde in beeld 
gebracht, met name vanuit de gebiedswebsite. Zo 
konden deelnemers zien wat er met hun reactie is 
gedaan en welke afweging daarbij is gemaakt. Deze 
informatie is vanaf de website, in de gebiedsnieuwsbrief 
en -facebookgroep en bij de extra inloopmomenten in 
het gebied gedeeld. Ook in persberichten werd de url 
naar de gebiedswebsite consequent genoemd.  

Ook vormde de afweging van de verschillende, 
veelgehoorde reacties een punt op de agenda van de 
Adviesgroep. De ingezette middelen werden ook daar 
besproken. Gedurende het hele traject was de 
programmasecretaris van het gebied persoonlijk 
bereikbaar voor vragen en opmerkingen per e-mail en 
telefoon. Daar werd niet veel gebruik van gemaakt. 

Overzicht van de opbrengst van een sessie

 · Basis: campagnewebsite MAAKkogerveldwijk.
zaanstad.nl

 · Huis-aan-huis brieven
 · PraatMee.zaanstad.nl – website
 · Film (stakeholderbijeenkomst)
 · Facebook corporate account
 · Facebook account MAAK.Zaanstad
 · Facebookgroep MAAK Kogerveldwijk
 · Social Media advertenties & campagne (foto)
 · Zaanstad Journaal & Huis-aan-huisbladen
 · Gebiedsnieuwsbrief Kogerveldwijk
 · Persoonlijke gesprekken
 · Wereldcafé, open inloop (Surbeza)
 · Themabijeenkomsten/werksessies MAAK.

weken
 · Wijkschouw
 · Samenvatting als folder huis-aan-huis
 · Specifieke jongerentrajecten

Overzicht communicatiemiddelen die zijn 
ingezet: 
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5.5  Kogerveldwijk rapportage op de participatiedoelstellingen 
	 	 	 (Uit:	Aanpak	participatie	MAAK.gebieden	perspectieffase	2017/45219)	

Onderstaand een schematische weergave van de doelstellingen zoals ze zijn geformuleerd in de aanpak voor 
participatie in Kogerveldwijk met daarbij wat er is gerealiseerd.  
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5.6 Externe monitoring

Als onderdeel van het monitoren van de participatie is 
na afloop van bijeenkomsten van de inloopweken aan 19 
mensen gevraagd wat ze ervan vonden. Van hen is 83% 
bewoner, 11% ondernemer en 6% geen van beide. 82% 
van hen gaven aan (zeer) betrokken te zijn bij MAAK.
Zaanstad. 
 
De bijeenkomsten werden gemiddeld gewaardeerd met 
een 7,6. De kleinschaligheid en de aangeboden 
informatie van de bijeenkomsten werd gewaardeerd en 
men realiseerde zich dat de diversiteit aan meningen een 
uitdaging vormt voor het perspectief. Op een avond liet 
de techniek het afweten. 56% geeft aan het gevoel te 
hebben dat ze door hun bezoek konden bijdragen aan de 
toekomstplannen in het kader van MAAK.Zaanstad. De 
verbetertips zijn zeer divers. Van complimenten, tot 
meer of juist minder informatie. 

Een ander onderdeel van de monitoring is een In gesprek 
tijdens een van de MAAKsessies in de grote enquête, die 
digitaal via een link in de wijk nieuwsbrief verspreid 
wordt. Bij de eerste editie van deze enquête begin 2018 
hebben slechts 8 personen uit de Kogerveldwijk deze 
ingevuld. In combinatie met het feit dat de respons en 
de opkomst bij bijeenkomsten over het algemeen laag is 
in deze wijk hebben we deze enquête niet herhaald in de 
Kogerveldwijk. 

In gesprek tijdens een van de MAAKsessies in de wijk 
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6. Online omgevingsbeeld  

 Kogerveldwijk 2018

Via diverse online communicatiemiddelen hebben we 
inwoners verteld over de toekomstplannen voor de 
Kogerveldwijk. Door de middelen interactief in te zetten, 
hebben we geprobeerd inwoners ook te betrekken bij 
deze plannen. Ze konden via diverse kanalen reageren en 
hun mening geven. Naast bijeenkomsten ook online. 
Hadden de online berichten effect? En wat vonden de 
online gebruikers het meest interessant?

Hoe ziet de Kogerveldwijk eruit in 2040? 
Na de analyse in 2017 is in 2018 en 2019 met vele 
bewoners, ondernemers en professionals uit de wijk 
gekeken naar de toekomst. Naast onderzoek, 
buurtwandelingen en gesprekken in de wijk, zijn eind 
april in de Jozefkerk en tijdens de MAAK.weken eind 
oktober/begin november veel toekomstbeelden 
opgehaald, kansen benoemd en zorgen geuit. Op basis 
van al deze informatie wordt nu een beeld geschetst van 
de Kogerveldwijk in 2040; het gebiedsperspectief. Deze 
wordt in 2019 verder aangescherpt en als de definitieve 
versie door de gemeenteraad is vastgesteld, start later 
in 2019 de strategiefase.

MAAKkogerveldwijk.zaanstad.nl 
CIJFERS EXCLUSIEF INTERNE BEZOEKERS 
De campagnewebsite startte in 2017(Q4) met 317 unieke 
bezoekers. In 2018 waren dit er 2325. In november 2018 
werd de site het beste bezocht, met 525 unieke 
bezoekers. Een derde van de bezoekers bezocht deze 
maand de pagina over de MAAK.weken'. April 2018 was 
ook een goed bezochte maand met 281 unieke 
bezoekers. Meest gelezen pagina na de homepage is de 
nieuwspagina.

Nieuwsbrief
NIEUWSBRIEF JUNI BESTE RESULTAAT
In 2018 zijn er zeven nieuwsbrieven verstuurd, waarvan 1 
een special over de MAAK.weken half oktober. Het 
aantal abonnees is van 165 (jan) naar 375 (dec) gestegen. 
De nieuwsbrief van 28 juni, verstuurd naar 261 
mailadressen, was het meest effectief. Van de 261 
adressen, klikten 176 mensen door op diverse links in de 
nieuwsbrief. Daarmee had deze nieuwsbrief een 
effectief bereik van 22,6%.
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Facebook
EVENEMENT MAAK.WEKEN SCOORT HOOG
Kogerveldwijk heeft een eigen Facebookgroep. Hierop 
zijn naast de eigen berichten vanuit de gemeente vooral 
berichten van de werkgroep A8 – Coenbrug in de groep 
gedeeld door Ltjb Broersma. De Facebookgroep heeft op 
dit moment 99 leden. 

Op het MAAK.Zaanstad Facebookaccount zijn er diverse 
Facebook berichten gepost met betrekking tot 
Kogerveldwijk. Het bericht dat gebiedsontwikkelaar AM 
gemeente Zaanstad Kogerveldwijk helpt met het 
realiseren van een inspirerend woon- en werkgebied 
scoorde goed (okt 2018). Zo ook het bericht dat er geld 
beschikbaar werd gesteld door de gemeenteraad om de 
openbare ruimte in Kogerveldwijk aan te pakken (juni 
2018). Beide berichten hadden een bereik van rond de 
725 mensen. Het gesponsorde evenement van de MAAK.
weken had het grootste bereik, 2052 mensen, waarvan 
42 geïnteresseerden.

Kogerveldwijk in het nieuws 
HIGHLIGHTS VAN 2018 

17 januari: Zaanstad Nieuws bericht dat de nieuwe woonwijk met 380 koop- en huurwoningen en met ruimte voor 
winkels en bedrijven op het voormalige VVZ-terrein in Kogerveld komt dichterbij. De gemeenteraad moet volgende 
maand nog akkoord gaan met de grondexploitatie en de uitgangspunten voor de omgevingskwaliteit. Ook De 
Orkaanbericht hierover.

28 februari: Zaanstad Nieuws bericht dat twee kopers van woningen in De Witte Olifant in Zaandam zijn afgehaakt 
door het gerommel met de vergunning. De woningen waren alverkocht voordat die rond was. De eisen die aan 
woongebouw Mooij Wonen wordengesteld zijn door de gemeente aangescherpt op grond van drie zienswijzen.

9 maart: De Orkaan bericht dat kopers van woningen in het complex Mooij Wonen vanprojectontwikkelaar Frisoplan 
te horen hebben gekregen dat eind april de definitieveomgevingsvergunning voor de bouw verleend kan worden.

12 maart: Rodi Media plaatst een bericht dat leerlingen op de Basisschool Kogerveld drukbezig zijn om een schooltuin 
met een vlinder- en bijvriendelijke border te realiseren.

15 maart: Diverse media en ook provincie Noord-Holland zelf berichten dat de provincieNoord-Holland en gemeente 
Zaanstad de komende vier jaar intensief gaan samenwerken om de bereikbaarheid van het gebied te verbeteren, 
binnenstedelijk te bouwen en OV-knooppunten nabij de stations Kogerveld en Zaanse Schans te ontwikkelen.

26 maart: De Orkaan meldt dat het nieuwe Sportpark Hoornseveld niet alleen de plek voorzwembad De Slag en de 
nieuwe fusieclub FC Zaandam (Hellas en Zilvermeeuwen) wordt,maar ook voetbalclub Zaanlandia en de tennissers 
van De Gouw moet gaan huisvesten..

24 april: De Orkaan bericht dat in de Kogerveldwijk de komende jaren zo’n 1000 nieuwewoningen moeten worden 
gebouwd. Voor het VVZ-terrein en de naastgelegen voetbal- entennisvelden zijn al plannen. Maar ook in de Hofwijk 
en de Boerejonkerbuurt zou gebouwdkunnen worden als bedrijven daar wegtrekken..
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Op 25 april schrijft De Orkaan dat Zaanstad € 250.000 uittrekt voor extra voorzieningen inde Kogerveldwijk (Kogerveld, 
Hofwijk, Boerejonkerbuurt). Het gaat onder meer ominvesteringen in de openbare ruimte om de leefbaarheid op korte 
termijn te verbeteren.Zoals speelveldjes die een opknapbeurt verdienen of oversteekplaatsen die veiligerkunnen.

14 mei: Een bericht op RTVzaanstreek over de buurtcamping in drie Zaanse parken,waaronder het Kogerveld. In het eerste 
weekend van de zomervakantie (20-22 juli)kunnen buren kamperen op de camping.

13 juni: De Orkaan bericht dat de kopers van woningen en appartementen in het nieuwecomplex Mooij Wonen (vroeger De 
Witte Olifant) aan de Oostzijde in Zaandam een briefhebben ontvangen: de beroepsprocedure is beëindigd waardoor de 
omgevingsvergunningonherroepelijk is. Er kan gebouwd worden.

29 juni: De Orkaan meldt dat een raadsmeederheid het college de opdracht heeft gegeven om bij de rijksoverheid te 
pleitten voor het invoeren van een 80 km-zone op de het helestuk van de A8 dat door Zaanstad loopt.

26 juli: Zaanstad Nieuws schrijft over de opknapbeurt van het Zilverschoonplein in deKogerveldwijk waar ook de fontein 
wordt aangepakt. Buurtbewoners worden uitgenodigdontwerpen aan te dragen voor het bestaande kunstwerk. De 
werkzaamheden aan defontein starten 30 juli.

Op 9 augustus bericht De Orkaan over een onderzoek waaruit blijkt dat het aantalreizigers het meest is toegenomen op 
station Zaandijk Zaanse Schans (15% stijging tot3800 reizigers per dag). Op Zaandam Kogerveld stapten in 2017 minder 
mensen in en uitdan in 2016 volgens cijfers van treinreiziger.nl.

27 augustus: een bericht op De Orkaan dat de Oostzijde onder het viaduct bij de A8,ondanks de bezwaren van de 
Fietsersbond Zaanstreek, wordt afgesloten. Het gaat om deonderdoorgang en het stuk langs Albert Keijzer tot Hellingman. 
Dit wordt voor fietsers en bromfietsers afgesloten. 

5 oktober: volgens De Orkaan zou Zaanstad overwegen om betaald parkeren in te voerenin de omgeving van station 
Zaandam Kogerveld. Met de opbrengsten zouden deelfietsenbij het station gefinancierd moeten worden.

5 oktober: Zaanstad Nieuws schrijft ‘Het kan verkeren: eerst wordt er geen enkelebeschermde Noordse woelmuis 
aangetroffen in het Fortuinveld; nu is het er kennelijkvergeven van die dieren. Het college schrijft dat in het gebied ‘heel 
veel’ Noordsewoelmuizen voorkomen en dat het daarom niet nodig is de plannen voor het daargeprojecteerde hockeycom-
plex aan te passen.

5 oktober: RTVzaanstreek meldt dat na de sloop en asbestsanering de volgende is fasebegonnen voor het Gouwpark: 
aanleg van het hoofdriool, coördinatie van denutsvoorzieningen en het woonrijp maken van het terrein. Ook Zaanstad 
Nieuws berichtover de toekomstige wijk.

8 oktober: De Orkaan bericht dat in de nieuwe plannen die op de website vanOostzijderpark (het voormalige VVZ-terrein) 
zijn geplaatst, ook het gebied met devoetbalvelden van Zaanlandia en tennispark De Gouw ingetekend met woningbouw.

26 oktober: Zaanstad Nieuws bericht dat de gemeente bij de herontwikkeling vanKogerveld gaat samenwerken met 
gebiedsontwikkelaar AM, een bedrijf met ervaring incomplexe wijken met veel versnipperd grondeigendom en onderlinge 
afhankelijkheden.

13 november: De Orkaan schrijft dat woningcorporatie Eigen Haard 74 appartementen inhet Gouwpark in Zaandam van VOF 
Gouwpark koopt.

26 november: een bericht van provincie Noord-Holland over debereikbaarheidsmaatregelen om de regio Amsterdam – 
Hoorn te verbeteren. Daarin ookaandacht voor het ombouwen van het knooppunt Zaandam bij het Prins Bernardplein/
A7naar een stadsweg. Dit vormt een belangrijke conditie voor de gewenste ontwikkelingrondom station Zaandam 
Kogerveld.

7 december: De Orkaan meldt in een bericht dat bij ROSA het geduld over debouwplannen voor de Hemmes begint op te 
raken. In oktober zou de raad op de hoogtegebracht worden over de gesprekken met de Hemmesgroep. In juni van dit jaar 
werd DeHemmes toegevoegd aan de 15 grote woningbouwprojecten die binnen drie jaar van startmoeten gaan in Zaanstad.
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21 december: de lokale media, waaronder het NHD, berichten dat de provincie Noord-Holland 12 miljoen euro wil steken in 
stationsgebieden in Zaanstad. Het gaat daarbij omverbeteringen van de openbare ruimte en een impuls voor de 
woningbouw bij de stations Zaandam Kogerveld en Zaandijk-Zaanse Schans.

Op 30 december een bericht van Zaanstad Nieuws dat de gemeente woningen aankooptonder de hoogspanningskabels. 
De gemeente wil die tijdelijk gaan verhuren aan mensen die acuut woonruimte nodig hebben voor maximaal twee jaar. 
Inwoners die recht onder een hoogspanningslijn of tussen de lijnen wonen kunnen in aanmerking komen voor de 
uitkoopregeling die door het Rijk gefinancierd wordt.

MAAK.Kogerveldwijk in het nieuws 
HIGHLIGHTS VAN 2018 

 · 17-01: Nieuwe woningen Oostzijderveld in zicht
 · 22-01: Adviesgroep Kogerveld gestart
 · 24-01: Zaanse Geluiden: laat jouw Zaanse geluid horen
 · 05-02: In gesprek over MAAK.Zaanstad: interview Marie-Louise Sanders
 · 15-02: Vervanging speelplek Ereprijsweg
 · 15-02: Ontwikkelingen Oostzijderveld
 · 19-02: Ontmoetingen in de wijk: iedereen hoort erbij
 · 19-02: Buurtwandeling Hofwijk: 28 maart
 · 12-03: Spreekuur wijkagent in Hofwijk
 · 14-03: Vul de enquete over MAAK.Zaanstad in (link is niet meer actief)
 · 22-03: Gemeente en provincie Noord-Holland werken samen aan Zaanstad-Midden
 · 26-03: Zaankanters geven aan: we willen modern, maar wel Zaans
 · 27-03: Schooltuin voor OBS Kogerveld
 · 27-03: Buurtcamping: vrijwilligers en spullen gezocht
 · 23-04: Stichting Oums Voorraadkast actief in Boerejonkerbuurt
 · 24-04: Buurtwandeling Hofwijk: slecht weer, goede opkomst
 · 25-04: Opruimestafette in kogerveld: 12 mei
 · 25-04: Jeroen Ruitenbeek kijkt mee naar de Kogerveldwijk (interview)
 · 25-04: Geld aangevraagd voor voorzieningen in de Kogerveldwijk
 · 16-05: Bijeenkomst met samenwerkingspartners gemeente in Jozefkerk
 · 12-06: Maak met een geveltuin kans op 150 euro
 · 12-06: Fontein Zilverschoonplein: wat wil jij?
 · 12-06: Nieuw zwembad Hoonseveld
 · 12-06: Vervolg buurtwandeling Hofwijk
 · 12-06: Geld voor o.a. aanpassing oversteek supermarkten
 · 12-06: Zien we u na de zomervakantie?
 · 13-07: Iedereen welkom op de buurtcamping van 20-22 juli
 · 15-08: Zilverschoonplein: fontein op de schop
 · 20-10: Toekomst Zilverschoonplein
 · 21-10: MAAK.weken in de wijk: doet u mee?
 · 25-10: Gemeente werkt samen met gebiedsontwikkelaar AM
 · 31-10: Aanmelding Kogerveldwijk voor medefinanciering bij provincie NH
 · 31-10: Werkagenda Zaanstad en provincie Noord-Holland voor MAAK-Midden
 · 01-11: Bewoners starten crowdfunding voor AED in de buurt
 · 22-11: Update Kan Palen
 · 08-12: Verkiezing herontwerp fontein Zilverschoonplein
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