Deze partijen ondertekenen het Pact:

Denk mee en help om de wijken
te verbeteren

dock.nl

Hoe gaan we onze doelen precies bereiken? De partners gaan samen met bewoners en ondernemers aan de slag met specifiekere plannen om de doelen die in
het Pact staan stap voor stap te bereiken. We maken steeds plannen voor vier jaar,
en passen daarna de plannen weer aan. Bij het opstellen van de plannen is volop
ruimte voor bewoners en ondernemers om mee te denken over wat er nodig is.

Kansen Pakken
Pact Poelenburg en Peldersveld
2020-2040

Blijf op de hoogte
Jaarlijks organiseren de partners een bijeenkomst waar we de voortgang van
de plannen bespreken. Er komt binnenkort een website om het Pact Poelenburg
Peldersveld te kunnen volgen.

We doen het samen
Heeft u een vraag of een idee?
Wilt u meedenken over wat er moet gebeuren?
Heeft u een passend initiatief?
Mail naar pact@zaanstad.nl
of kijk op de Facebookpagina Poelenburg & Peldersveld

LOGO’S EN HUISSTIJL
LETTERTYPE Myriad Pro
+
INHOUD TOOLBOX

Een mooie toekomst voor
deze Zaanse wijken
Alle bewoners in Poelenburg en Peldersveld verdienen een ﬁjne toekomst.
Daarom zijn we twee jaar geleden gestart met het Actieplan Poelenburg
en Peldersveld. Dankzij het Actieplan zijn er al stappen in de
goede richting gezet.
Maar we zijn nog niet klaar. In 2020 beginnen we met de volgende stap.
We gaan met bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers
nog meer samenwerken en investeren om het leven in deze wijken
aangenamer te maken. Meer dan twintig partijen ondertekenen het
‘Pact Poelenburg Peldersveld 2020-2040’. In dit Pact staan de concrete
resultaten die we de komende tijd willen bereiken om van Poelenburg en
Peldersveld een nog ﬁjnere plek te maken om in op te groeien.

Wat betekent dit?

Een goede toekomst voor uw kinderen

Iedereen doet mee

Fijn en veilig wonen

In de toekomst hebben de kinderen in Poelenburg en Peldersveld dezelfde
schoolresultaten als kinderen in de rest van Zaanstad. Dit doen we samen
met partners en ouders. Ook groeien kinderen gezonder op en hebben ze
minder overgewicht.

In de toekomst zijn er minder kinderen die opgroeien in armoede en
zijn er meer mensen aan het werk.

In de toekomst is de leefomgeving in de wijken veiliger, schoner en er
is meer aanbod in type woningen (sociale huur, vrije sector en koop).
Zo maken we de wijken aantrekkelijker voor iedereen. Het is veiliger
op straat; bewoners geven minimaal het cijfer 7,5 aan de veiligheid in
de wijken. Ook bewoners van buiten Poelenburg en Peldersveld, komen
graag in de wijken.

Veel kinderen groeien op in armoede en het aantal bijstandsuitkeringen in deze
wijken is het hoogst in vergelijking met andere Zaanse wijken.

Waarom is dit nodig?
De schoolresultaten van de kinderen in de wijken, waaronder de CITO scores, zijn
veel lager dan die van kinderen in de rest van Zaanstad. Ook zijn er in de wijken
meer kinderen met overgewicht dan in de rest van Zaanstad.
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Wat gaat er gebeuren?

Wat gaat er gebeuren?

Wat gaat er gebeuren?

1. Vroeg beginnen: peuters kunnen vanaf 2 jaar naar de peuterspeelzaal.
Wij helpen ouders in de begeleiding.

1. Begeleiding: de gemeente roept jaarlijks minimaal 250 bewoners met een
uitkering op om te begeleiden naar werk. Als werk nog niet mogelijk is, kijken
we samen met de bewoner hoe hij of zij, binnen de mogelijkheden en talenten,
toch mee kan doen.

1. Mix van woningen: er zijn nu vooral sociale huurwoningen. We gaan meer
woningen verhuren in de vrije sector en meer koopwoningen bouwen, ook voor
ouderen. Uiteindelijk blijft 40% van het woningaanbod sociale huur. Ook in de
Achtersluispolder, die grenst aan Poelenburg en Peldersveld, komen woningen.
Het is nu nog een bedrijventerrein.

2. Langer leren: alle kinderen op de basisschool krijgen iedere week langer
les op school, van 2,5 naar 10 uur extra.
3. Steuntje in de rug: kinderen op het voortgezet onderwijs kunnen
huiswerkbegeleiding krijgen.
4. Vensters op de wereld: op school is aandacht voor kunst, cultuur,
sport en gezond eten.
5. Voorlichting: kinderen krijgen voorlichting over gezond eten en bewegen.

2. Nederlands leren: er is in de wijken voor iedereen Nederlandse les.
Bewoners met een uitkering die geen Nederlands spreken, zijn verplicht
les te volgen (WetTaaleis).
3. Preventie: scholen en jongerenwerkers zijn er snel bij wanneer jongeren
vroegtijdig afhaken van school.
4. Nieuw werk: we werken samen met Amsterdam om te zorgen voor nieuwe
banen aan beide kanten van het IJ.

???

2. Veiligheid: gemeente, politie en justitie pakken criminele activiteiten zichtbaar
aan, bijvoorbeeld drugshandel en fraude met uitkeringen en wonen. We willen
dat inwoners eerder meldingen doen bij onveilige situaties.
3. Schoon: samen met bewoners houden we de wijken schoon en we handhaven
streng op de regels.
4. Bereikbaarheid: we gaan onderzoeken hoe de verbinding per metro (verbinding Noord-Zuid lijn vanuit Amsterdam Noord) en per auto (Thorbeckeweg)
verbeterd kan worden.

