
De Wijkonderhoudsploeg van de 
Rosmolenwijk heeft zich de afgelo-
pen maanden op diverse plekken 
en tijdens verschillende wijkbijeen-
komsten opnieuw aan de bewo-
ners voorgesteld. Deze ploeg 
bestaat uit mannen en vrouwen 
die ervoor zorgen dat de wijk 
schoon, heel en aangenaam is voor 
alle bewoners. 

Om dit voor elkaar te krijgen, staan 
er verschillende werkzaamheden 
op hun to-do-lijst: zo vegen ze 
stoepen en straten, legen prullen- 
en hondenpoepbakken, schoffelen, 
ze snoeien bomen en struiken en 
maaien het gras. Maar ook zorgen 
ze voor reparaties aan straat-
lantaarns, het herstellen van de 
bestrating en lossen ze riool-
problemen op. 

Wijkonderhoud en 
bewonerstevredenheid
Omdat de ploeg niet op alle plek-
ken tegelijk kan zijn, moeten er 
keuzes gemaakt worden: waar is 
de inzet het meest nodig? De  
afgelopen tijd heeft de Wijkonder-
houdsploeg de bewoners uit de 
Rosmolenwijk op diverse manieren 
uitgenodigd om hierover mee te 
denken. Er zijn gesprekken gevoerd 
in het buurthuis en in de Deka-
markt, er zijn huis-aan-huis flyers 
verspreid, er hingen posters in de 
wijk en ook het platform  
www.mijnrosmolenwijk.nl werd 
ingezet om bewoners op te roepen 
om mee te praten. En met succes! 

Zo’n zestig wijkbewoners hebben 
de twee bewonersavonden in 
februari en april bezocht. De 

bewoners en de Wijkonderhouds-
ploeg hebben samen een lijst 
gemaakt met acht actiepunten 
waarmee de ploeg de afgelopen 
periode aan de slag is gegaan. 

Actiepunten
Wilt u meer informatie over de 
actiepunten en de ondernomen 
acties door de Wijkonderhouds-
ploeg tot nu toe? Lees dan vooral 
de artikelen verderop in deze krant.

Vervolg 
Graag gaan wij voor de zomer 
nogmaals met de bewoners in 
gesprek over de inzet van de 
Wijkonderhoudsploeg. Wij zullen 
op deze avond ook de voorlopige 
resultaten van de pilot Bewoners-
tevredenheid met u delen. Tijdens 
de eerdere bewonersavonden is 
door bewoners de vraag gesteld of 
op de vervolgbijeenkomst infor-
matie kan worden gegeven over de 
werkzaamheden van de afdeling 
Straattoezicht en ook de onder-
werpen afval en dumpingen staan 
voor deze avond op de agenda. 

Meedenken of nieuwsgierig?
Als u met ons mee wil denken bent 
u van harte welkom op de 
vervolg  bijeenkomst. 
 Datum: Donderdag 12 juli 2018 
 Start: 19.15 u (inloop v.a. 19.00 u)
 Plaats: Buurthuis de Kolk
 Klampersstraat 1, 1502 VP Zaandam

Aanmelden
Aanmelden kan via e-mailadres 
buitengewoonsamenwerken  
@zaanstad.nl of via het telefoon-
nummer 14075 (vraag naar Gitta 
de Jong of Nienke Glorie).

VERDER IN DEZE NIEUWSBRIEF
2. Top 3 actiepunten bewonersavonden
3. Actiedag 12 april 2018
4. Van beeld naar beleving

Nieuwsbrief juni 2018

De beleving van de 
Rosmolenwijk 

Hoe tevreden zijn bewoners over het onderhoud in hun wijk? En  
wat kan de gemeente doen om die tevredenheid te vergroten? In de 
Rosmolenwijk, Westerkoog en Saendelft-West vindt de komende 
maanden een pilot plaats. Onder de titel ‘Bewonerstevredenheid’ 
onderzoekt de gemeente Zaanstad, samen met wijkbewoners, wat er  
in deze wijk verbeterd kan worden en hoe dat het best aangepakt kan 
worden.

Bewoners uit de Rosmolenwijk hebben tijdens de bewonersavonden in 
februari en april met de gemeente een prioriteitenlijst opgesteld voor 
de Wijkonderhoudsploeg (zie ook de Top 3 actiepunten op pagina 2). 

De komende maanden gaat de extra aandacht van de ploeg uit naar de 
bestrating, overwoekerde bebording, het verwijderen van onkruid en 
extra veegbeurten in de hoeken en de kleine straten. Wij veronder-
stellen dat dit ten goede komt aan de verhoging van de tevredenheid 
van bewoners over het onderhoud van hun wijk. 

Bewonerstevredenheid  
wijkbeheer en onderhoud

Interviews in uw wijk

Meten is weten
Om na te gaan of bovenstaande 
veronderstelling klopt, wordt er 
onderzoek verricht. Als onderdeel 
van de aangepaste werkwijze van 
de Wijkonderhoudsploeg worden 
wijkbewoners in de loop van het 
jaar een aantal keer door Peter van 
Welsem geïnterviewd over hun 
beleving van de wijk. Deze resulta-
ten worden weer naast de objec-
tieve meting van de kwaliteit van 
de openbare ruimte (het beeld-
bestek) gelegd. De conclusies 
maken inzichtelijk waar nog werk 
te doen is om de beleving te ver-
beteren. Deze meting wordt ook 
wel een beeldkwaliteitsmeting 
genoemd en wordt uitgevoerd 
door CREM.  Meer informatie over 
het beeldbestek vindt u in het 
artikel ‘Van beeld naar beleving’  
op pagina 4. 

Evaluatie
In november 2018 vindt de evalu-
atie van de pilot Bewonerstevreden-
heid plaats en dan wordt gekeken 
of deze vorm van participatie ook 
waardevol is voor andere Zaanse 
wijken.

BAUKJE REITSMA (Wijkmanager)

“Verbindende schakel tussen wijk en gemeente” 

INTERVIEW IN UW WIJK

Baukje Reitsma is sinds mei 2019 
de nieuwe wijkmanager van de 
Rosmolenwijk.

“Graag wil ik jullie wijk en de 
bewoners leren kennen. Ik ben 
geboren en getogen in Friesland, 
maar inmiddels woon ik alweer 
een aantal jaren in Amsterdam en 
heb ik sinds kort het stokje over-
genomen van Amanda Kamp als 
wijkmanager van de Rosmolen-
wijk. Als wijkmanager wil ik mij 
inzetten om de verbindende  
schakel te vormen tussen de wijk 
en de gemeente.  Ik zal onder 
andere elke maandag in juni 
tussen 12:30 en 13:30 uur in buurt-
huis De Kolk zijn om bewoners te 
ontmoeten en te leren kennen.

Daarnaast ben ik ook bereikbaar 
via e-mail en telefoon om een 
afspraak te maken. Ik hoop jullie 
binnenkort te ontmoeten!”

E: b.reitsma@zaanstad.nl
T: 075-655 20 65

Peter van Welsem



Het derde aandachtspunt voor de 
Wijkonderhoudsploeg was het 
snoeien van beplanting en daarbij 
in het bijzonder de overwoekering 
van verkeersborden. Doordat  
planten en struiken bij het groeien 
geen rekening houden met ver-
keersborden, ontstaan op som-
mige locaties onoverzichtelijke, 
soms zelfs gevaarlijke situaties. De 
Wijkonderhoudsploeg heeft hier 
speciale aandacht voor en is tij-
dens de bewonersavond gewezen 
op specifieke locaties waar het 
groen hinder of gevaar veroorzaakt. 

Wat hebben we gedaan?
De Wijkonderhoudsploeg heeft op 
de aangewezen plekken de proble-
men verholpen door het groen te 
snoeien. Alle (verkeers-)borden in 
de wijk zijn extra gecontroleerd.  

De door de bewoners aangewezen 
plekken hadden hierbij voorrang. 
De Wijkonderhoudsploeg heeft ook 
vragen gekregen over het vegen van 
de straten. Daarom is er dit jaar 
tijdens de actiedag een extra veeg-
ronde geweest, waarbij in elke 
straat ook alle goten zijn 
schoon gemaakt. 

Resultaat
De Wijkonderhoudsploeg heeft van 
bewoners vernomen dat de 

bebording op dit moment weer 
goed zichtbaar is. Wanneer u een 
vraag of verzoek heeft over het 
groen of de bebording, kunt u 
terecht op www.zaanstad.nl en 
daar een melding maken.  
Ook kunt u een e-mail met uw 
melding sturen naar het adres 
buitengewoonsamenwerken 
@zaanstad.nl. 
De Wijkonderhoudsploeg kan dan 
helpen om (samen) het probleem 
te verhelpen.

In de Rosmolenwijk is veel sprake 
van verzakking van het straatwerk. 
Hoewel de wijk de komende  
periode op veel plaatsen wordt 
heringericht (waarvan het aanleg-
gen van nieuwe bestrating een 
belangrijk deel uitmaakt!) horen 
wij graag waar u, soms zelfs letter-
lijk, struikelblokken ervaart. 

Wat gaan we doen?
De gemeente wil op dinsdag 12 juni 
2018 vanaf 10.30 uur samen met 
bewoners een buurtschouw over de 
bestrating organiseren. Een buurt-
schouw is een wandeling door de 
buurt om te zien waar de gemeente 
nog aan de slag kan. Op 12 juni 

loopt u samen met de heer  
Tiggelman van de gemeente door 
de buurt om samen de bestrating 
te bespreken. U bent van harte 
welkom vanaf 10.30 uur in Buurt-
huis de Kolk.  
Na een kop koffie of thee starten 
we vanuit het buurthuis met de 
buurtwandeling.  

Wilt u uw buren meenemen? 
Graag!

Verhinderd?
Kunt u niet meelopen met de 
buurtschouw? Stuur uw vragen en 
opmerkingen over bestrating naar:  
buitengewoonsamenwerken 
@zaanstad.nl.

Wist u dat er op dit moment 373 
honden in de Rosmolenwijk 
wonen? Het is dan ook niet verras-
send dat er tijdens de bewoners-
avonden veel vragen over honden, 
hondenbelasting en hondenover-
last werden gesteld. De gemeente 
Zaanstad probeert er alles aan te 
doen om het hondenbezitters zo 
gemakkelijk mogelijk te maken én 
om overlast voor andere bewoners 
zoveel mogelijk te beperken. 

Hondenpoepbakken
Eén van de grootste ergernissen 
van buurtbewoners is hondenpoep 
op de stoep. Om ervoor te zorgen 
dat hondenbezitters de ontlasting 
van hun hond gemakkelijk kwijt 
kunnen, heeft de gemeente 42 
hondenpoepbakken geplaatst in de 
Rosmolen wijk. 

Straattoezicht
Handhavers en toezichthouders 
zijn dagelijks in heel Zaanstad  
aanwezig en zij controleren ook op 
hondenoverlast. Zo kunnen zij 
boetes uitdelen als een honden-
bezitter de hondenpoep niet 
opruimt of als hij geen opruim-
middel bij zich heeft.

Hondenbelasting
Voor een hond moet belasting 
betaald worden. Deze Honden-
belasting wordt per jaar opgelegd, 
maar per maand berekend. Het is 
echter niet eenvoudig om een over-
zicht te geven van de kosten en 
baten die horen bij de heffing van 
de Hondenbelasting. De kosten 
voor het maaien van uitrenveldjes 
vallen bijvoorbeeld onder de kosten 
van het Onderhoud Openbaar 
Groen. Deze kosten worden dus 
niet apart weergegeven en geregi-
streerd, maar maken onderdeel uit 
van andere budgetten.

Hoewel de meeste hondenbezitters 
op tijd hun belasting betalen, gaan 
toch elk jaar de honden controleurs 
op pad. Voor honden die niet aan-
gegeven blijken te zijn, legt de 
gemeente met terugwerkende 
kracht alsnog een aanslag op. 

Met de opbrengsten van de  
Hondenbelasting zorgt de 
gemeente voor voorzieningen voor 
honden. Hierdoor kunnen honden-
bezitters in Zaanstad genieten van 
hun hond zonder dat andere  
burgers daar last van hebben.

Tijdens de bewonersavonden in februari en april hebben de inwoners 
van de Rosmolenwijk met de Wijkonderhoudsploeg meegedacht.  
In totaal zijn er acht aandachtspunten geformuleerd waarmee de 
onderhouds ploeg de afgelopen periode aan de slag is gegaan.  
De drie belangrijkste actiepunten lichten we hieronder uit.

Top 3 actiepunten bewonersavonden
1. Hondenoverlast/hondenpoep
2. Bestrating
3. Overwoekering bebording/groen en veiligheid
4. Vegen in hoeken en in de kleine straten

5. Zwerfvuil/dumpingen
6. Onkruid in kleine straten
7. Parkeren op hoeken van straten
8. Snelheid van voertuigen

1. Hondenoverlast/hondenpoep

2. Bestrating

3. Overwoekering bebording/groen en veiligheid

BEN KRIEGER (Wijkbewoner)

“Gezellig, gemoedelijk en gewoon leuk!” 

“Dat dorpse gevoel hier, dat maakt 
wonen hier zo leuk. Vierenhalf jaar 
geleden ben ik vanuit Purmerend 
naar de Rosmolenwijk verhuisd.  
Ik moest wel wennen, maar op een 
gegeven moment ken je elkaar en 
loop je bij elkaar binnen. Wij  
drinken vaak een borreltje met  
de buurman van de overkant. 

Het huis waar wij wonen is het 
oude koffiepakhuis van Albert 
Heijn, het buurthuis aan de over-
kant was vroeger het ontspan-
ningsgebouw. Dat buurthuis heeft 
ook veel gezelligheid met zich 
meegebracht. Op maandag-
morgen kun je er koffiedrinken, op 
dinsdagavond is er een kookwork-
shop voor kinderen en op vrijdag is 

er een buurtmaaltijd. Die wordt 
erg druk bezocht! Die gezelligheid 
en elkaar opzoeken maakt wonen 
hier prettig. Je let een beetje op 
elkaar en op de buurt. Voortaan ga 
ik de woensdagen meehelpen in 
het inloopcafé. Biertjes tappen en 
kletsen met de buurt.

Het enige wat ik jammer vind, zijn 
de taken die niet altijd afgemaakt 
worden. Wordt de straat één  
keertje aangeveegd, na een tijdje 
gaat dat toch weer rammelen. Een 
wekelijks aanspreekpunt in het 
buurthuis is dan een uitkomst, dan 
steek ik even de straat over. Maakt 
het contact met de gemeente een 
stuk makkelijker!”

INTERVIEW IN UW WIJK
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GITTA DE JONG (Voorman Wijkonderhoudsploeg)

“Uw mening en die van uw buurtgenoten is belangrijk!” 

INTERVIEW IN UW WIJK

“Ik werk bij de afdeling Wijk beheer 
& Onderhoud van de gemeente 
Zaanstad. Deze afdeling zorgt 
ervoor dat de openbare ruimte 
schoon, heel en veilig is. Ik ben 
werkzaam in de functie van voor-
man, maar zelf noem ik dit liever 
de functie van voorvrouw. Dit 
betekent dat ik de Wijkonder-
houds ploeg aanstuur in de dage-
lijkse werkzaamheden, zoals het 
vegen van de straten, het bijhou-
den van het groen en het oppak-
ken van meldingen van bewoners. 

Ik ben nu sinds juli 2017 werkzaam 
in o.a. de Rosmolenwijk en merkte 
al snel dat dit een bijzondere wijk 
is wat betreft de inrichting. In 
tegenstelling tot nieuwere wijken 
heeft de Rosmolenwijk veel ver-
schillende straatjes en hofjes, er 

zijn veel bomen, maar relatief 
weinig groen. Dit maakt het 
onderhoud van de wijk ook erg 
divers. 
Zelf kijk ik overigens erg uit naar 
de verdere uitrol van de herinrich-
ting. Het groen krijgt, net als het 
riool en de bestrating, een opfris-
beurt. Ik vind het een uitdaging om 
dit groen goed te onderhouden, 
zodat de gebruikers van de open-
bare ruimte hier zoveel mogelijk 
van kunnen genieten. 
In de Rosmolenwijk heb ik dage-
lijks contact met buurtbewoners. 
Dit is de sociale kant van mijn 
werk en dit vind ik erg belangrijk. 
Bewoners stellen vragen, maken 
een praatje en komen met ideeën. 
Samenwerken om de buurt leef-
baar te houden. Dat is waar het 
uiteindelijk om gaat!”

Door de klimaatverandering valt 
er steeds meer regen uit steeds 
grotere buien. Wanneer er 
extreme regenbuien vallen – en 
dat komt steeds vaker voor! – kan 
het huidige riool dat regenwater 
niet verwerken. Daarom wordt in 
veel buurten het riool aangepast, 
maar er zijn meer middelen om 
het regenwater af te voeren. 

Bewoners kunnen zelf ook mee-
helpen, bijvoorbeeld door het 
aanleggen van een geveltuin. 
Hierdoor kan de grond op ver-
schillende plekken het regenwater 
opnemen en wordt het riool 
minder belast. Wonen in een 
groene straat is daarnaast ook 
gezonder voor de bewoners. De 
planten nemen CO2 op, waardoor 
de lucht schoner is. En als het 
warm is, zorgen de planten voor 
verkoeling.

De gemeente Zaanstad is het 
GroeneGevelsProject gestart om 
ervoor te zorgen dat er meer 
geveltuintjes in de wijk komen.

En ook leuk!
Behalve nuttig zijn geveltuintjes 
vooral heel erg leuk. Een straat 
vol bloemen en planten is gezel-
liger. Het is bovendien fijn om 
samen met elkaar een mooie 
straat te maken. Een straat 
waarin u zich prettig voelt en 
waar de bewoners trots op zijn.

Wat is een geveltuin?
Het woord zegt het al: een tuin 
aan de gevel! Wanneer een 
woning of wooncomplex direct 
aan de openbare stoep grenst, 
mag er een geveltuin worden 
aangelegd. Deze tuin ligt tegen de 
gevel aan, op de plaats van enkele 
stoeptegels, er blijft dus genoeg 
ruimte over voor voetgangers. 

Interesse in een geveltuintje?
Een geveltuin staat gezellig, zorgt 
voor een betere afwatering en 
zorgt voor contact met buurt-
bewoners. Een geveltuin mag u 
helemaal zelf aanleggen, maar er 
zijn wel een aantal richtlijnen 
(bijvoorbeeld over de grootte). 

Wanneer u ons meldt dat u een 
geveltuin aanlegt, voorkomt u dat 
het tuintje per ongeluk wordt 
verwijderd door de gemeente!

Lijkt het u leuk om zelf ook een 
geveltuintje aan te leggen? Wilt  
u hulp van de gemeente? Of wilt  
u eerst meer informatie? Neem 
dan contact met ons op via  
geveltuinen@zaanstad.nl of bel 
met Nienke Glorie van Openbare 
Ruimte via nummer 14 075.

Groen in de straat is nuttig

Ondernomen acties
De toezichthouders van de afde-
ling Straattoezicht spraken deze 
dag met hondenbezitters over de 
honden(-overlast) in de wijk. Voor 
de honden waren er hondenkoek-
jes en hun bazen kregen informatie 
mee, die thuis nog eens nagelezen 
kon worden. 
De toezichthouders controleerden 

de wijk op verkeerd aangeboden 
afval. Op het moment dat er een 
‘afvaldumping’ wordt aangetroffen 
zal worden nagegaan van wie het 
afval is, zodat die persoon een 
rekening ontvangt voor het oprui-
men van het afval.  

Ook heeft de afdeling Wijkbeheer 
& Onderhoud, samen met het 
Team Participatie, tijdens de actie-
dag onder meer het groen aange-
pakt, de afvalbakken geleegd, de 
straten geveegd en het onkruid 
verwijderd. Daarbij is extra aan-
dacht geweest voor de veiligheid in 
de Rosmolenwijk. 

Vragen van bewoners
Net zoals tijdens de actiedag in 
2017 konden bewoners bij de 
medewerkers in de wijk terecht 
met hun vragen. Ook was er weer 
een informatiekraam in de wijk 
aanwezig, dit jaar was deze te 
vinden op de Zorgboulevard van 
het Zaans Medisch Centrum. De 
kraam was voorzien van folder-
materiaal en er draaide een film 
van de afdeling Straattoezicht over 

de werkzaamheden in de wijk. 
De afdelingen Straattoezicht,  
Wijkbeheer & Onderhoud én  
Team Participatie waren bij de 
informatie kraam door een mede-
werker vertegenwoordigd, zodat 
bewoners in gesprek konden met 
een medewerker en gericht hun 
vragen konden stellen.

Op donderdag 12 april 2018 
organiseerden de afdelingen 
Straattoezicht en Wijkbeheer  
& Onderhoud samen met Team 
Participatie een actiedag in de 
Rosmolenwijk. Er was speciale 
aandacht voor de actiepunten  
die in februari 2018 door de 
bewoners van de Rosmolenwijk 
aangedragen waren.

HEEFT U (GROF) AFVAL?

De HVC zorgt in Zaanstad voor 
de inzameling van (grof) afval. 
Heeft u afval? Bezoek dan de 
website van de gemeente  
Zaanstad (www.zaanstad.nl) en 
zoek op ‘regels aanbieden afval’.  
Hier ziet u precies wat u met uw 
(grof) afval kunt doen.

Actiedag 
12 april 
2018

MAAK MET JE GEVELTUIN  
KANS OP 150 EURO!
Zie: Duurzaan.nl/geveltuin
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De gemeente Zaanstad zorgt voor een  
veilige en werkende openbare ruimte. Op 
www.BuitenGewoon.Zaanstad.nl leest u  
wat u, als inwoner, kan verwachten van de 
gemeente en wat de gemeente voor haar  
inwoners en de openbare ruimte doet. Ook 
kunt u vinden wat u zelf kan én mag doen 
in die openbare ruimte.

Op deze website kunt u namelijk ook 
terecht met eigen initiatieven, u kunt mee-
denken over bestaande plannen en een 
actieve rol krijgen als eigenaar van uw eigen 
leefomgeving. Breng dus snel een bezoek!

p.4

www.buitengewoon.zaanstad.nl

Website over de openbare ruimte

Rioolvervanging en herinrichting

TITIA DE VRIES (Wijkbewoner)

“Dat stukje is mijn verantwoordelijkheid” 

INTERVIEW IN UW WIJK

“Ik woon 32 jaar in de wijk en ik 
ben zelfs aan de Oostzijde geboren 
in het toenmalige Spes Viva. Het 
pand is inmiddels gesloopt, maar 
stond ongeveer waar nu de nieuw-
bouw begint. Ik woon hier met 
veel plezier in een monumentaal 
pand met uitzicht op De Zaan en 
het ‘Huis van Monet’. Fijn vind ik 
ook dat ik zo met de fiets in het 
centrum ben en met de auto zo op 
de Ring.

Mijn ideale wijk heeft veel groen 
en is schoon. Ik vind het daarom 
jammer dat verderop aan de wal-
kant bij één van de bankjes de 
vuilnisbak is weggehaald. De 
mensen die daar zitten, gooien 
hun afval nu vaak op de grond. Dat 
is ook de reden dat ik een grijper 

heb aangeschaft, regelmatig loop 
ik langs de walkant tot bij het 
bankje om de troep op te ruimen. 
Ik erger me daarnaast aan alle 
hondenpoep op de walkant.  
’s Zomers als het warm is, stinkt 
het ook nog eens. 

Ik voel me betrokken bij mijn buurt 
en dat stukje van de wal voor mijn 
huis zie ik echt als mijn verant - 
 woordelijkheid. Als er wat kapot 
is, meld ik dat online aan de 
gemeente. Laatst, tijdens een 
bijeenkomst van het wijkteam in 
De Struijck, heb ik ook gewezen op 
die weggehaalde vuilnisbak en de 
hondenpoep. Een wekelijks aan-
spreekpunt? O, dan zou ik gewoon 
even langsfietsen, dan zie je elkaar 
ook weer even.”

De beleving van de Rosmolenwijk

Wat is een beeldbestek?
Bij een beeldbestek staat niet langer de  
frequentie van onderhoud voorop, maar het 
beeld is bepalend geworden voor de mate 
van onderhoud. Met andere woorden: ziet de 
openbare ruimte eruit zoals die door de 
gemeenteraad is vastgesteld? 

Om de openbare ruimte zo objectief moge-
lijk te kunnen beoordelen wordt gebruik 
gemaakt van beelden (zie foto in kader). Het 
grote voordeel van deze werkwijze is dat 
door iedereen (de gemeente, de burger, de 
aannemer) heel duidelijk bepaald kan 
worden of de openbare ruimte eruitziet zoals 
afgesproken. Natuurlijk gaat het uiteindelijk 
om het totale beeld: de afvalbak mag niet 
overlopen, maar ook het gras van de gazons 
moet goed onderhouden zijn, de straatver-
lichting moet branden en er mag niet teveel 
zwerfafval op straat liggen.

Beeldbestek en onderhoud
Bij het hanteren van het beeldbestek wordt 
er onderscheid gemaakt in onderhouds-
niveaus. Deze niveaus zijn vertaald in hoog, 
basis, laag en slecht (A-B-C-D). Door de 
gemeenteraad is besloten dat bijvoorbeeld 
het onderhoud op groen moet voldoen aan 
het criterium ‘laag’ (C). Overigens geldt dit 
lagere niveau alleen voor onderhoud aan het 

groen. Alle andere aspecten van de openbare 
ruimte moeten voldoen aan het niveau 
‘basis’ (B). 

Belevingskwaliteit
Het werken met het beeldbestek heeft voor 
een grote verandering in het wijkbeheer 
gezorgd; de kwaliteit van de leefomgeving is 
belangrijker geworden. Hierbij is de betrok-
kenheid en de invloed van de wijkbewoners 
van groot belang. De gemeente Zaanstad 
hecht dan ook veel waarde aan de mening 
van haar inwoners. Zij zijn immers de doel-
groep waarvoor de gemeente haar werk 
uitvoert. De gemeente wil graag dat de gele-
verde beeldkwaliteit aansluit bij de wensen 
van de bewoners. Om inzicht te krijgen in de 
mate van tevredenheid over het onderhoud 
van de wijk gaat de gemeente deze tevreden-
heid volgens de laatste landelijke inzichten 
meten. Dit gebeurt door middel van een 
groot aantal interviews met wijk bewoners.

Door de uitkomsten van de interviews naast 
het beeldbestek te leggen, kan een relatie 
worden aangegeven tussen de beeld kwaliteit 
en de mate van tevredenheid. Dit geeft de 
mogelijkheid om in de toekomst per wijk 
verschillende kwaliteitsniveaus te gaan  
hanteren die beter aansluiten bij de wensen 
van de bewoners.

Groen-gras Gazon-onkruid
A+ A B C D

Geen onkruid Weinig onkruid Beperkte mate 
onkruid

Redelijk veel onkruid Veel onkruid

bedekking onkruid 
0% per 100m2

bedekking onkruid 
< 5% per 100m2

bedekking onkruid 
< 15% per 100m2

bedekking onkruid 
< 30% per 100m2

bedekking onkruid 
> 30% per 100m2

max. hoogte onkruid 
0 cm

max. hoogte onkruid 
< 5 cm

max. hoogte onkruid 
< 15 cm

max. hoogte onkruid 
< 25 cm

max. hoogte onkruid 
> 25 cm

Meetinstructie: Onkruid

Groen-gras Gazon-zwerfafval grof
A+ A B C D

Geen grof zwerfafval Weinig grof 
zwerfafval

Beperkte mate  
grof zwerfafval

Redelijk veel grof 
zwerfafval

Veel grof zwerfafval

zwerfafval grof 
(> 10 cm)  
0 stuks per 100m2

zwerfafval grof 
(> 10 cm)  
< 3 stuks per 100m2

zwerfafval grof 
(> 10 cm)
< 10 stuks per 100m2

zwerfafval grof 
(> 10 cm)
< 25 stuks per 100m2

zwerfafval grof 
(> 10 cm)
> 25 stuks per 100m2

Meetinstructie: Onkruid

Verharding Open verharding - elementen verharding - onkruid
A+ A B C D

Geen onkruid Weinig onkruid Beperkte mate 
onkruid

Redelijk veel onkruid Veel onkruid

aantal stuks onkruid 
hoger dan 20 cm 
0 stuks per 100m2

aantal stuks onkruid 
hoger dan 20 cm 
< 10 stuks per 100m2

aantal stuks onkruid 
hoger dan 20 cm 
< 20 stuks per 100m2

aantal stuks onkruid 
hoger dan 20 cm 
< 30 stuks per 100m2

aantal stuks onkruid 
hoger dan 20 cm 
> 30 stuks per 100m2

bedekking 
0% per 100m2

bedekking 
< 2% per 100m2

bedekking 
< 4% per 100m2

bedekking 
< 8% per 100m2

bedekking 
> 8% per 100m2

Meetinstructie: Onkruid

Tot 2005 werd door de gemeente Zaanstad het onderhoud in de openbare ruimte uit-
gevoerd op basis van frequenties. Aan het begin van het jaar werd bijvoorbeeld vast-
gesteld hoe vaak gazons gemaaid en de plantvakken geschoffeld moesten worden. In 
januari 2005 besloot de gemeente raad dat deze methode vervangen moest worden door 
een werkwijze op basis van het zogenaamde beeldbestek.

Van beeld 
naar beleving

In april is begonnen met de rioolvervanging en herinrichting van de Rosmolenwijk (midden). Voordat het riool 
vervangen kan worden vervangt PWN de drinkwaterleidingen. De werkzaamheden aan de drinkwaterleidingen 
hebben ernstige vertraging opgelopen. Ook het rioolwerk loopt hierdoor vertraging op.
Voor meer info, kijk op: https://buitengewoon.zaanstad.nl/projecten/rosmolenwijk


