
Samenwerking & duurzaamheid 
in de stad
Concrete initiatieven in Zaanstad
 · Cluster Changemakers Saenredam College: Leerlingen 

bedenken op welke wijze zij het verschil kunnen maken. 
 · Zaans Natuur en milieucentrum (ZNMC); educatie, 

stadsboerderij, heemtuin  
 · Gezond Duurzame circulair aan tafel Het Mennistenerf
 · Platform vrienden van het technasium (educatie)
 · Old timer verbouwen met ROC: circulair, CO2 neutraal, 

kennisdeling, specialisatie - LabZ / van der Klei Chamski 
 · Tunnelvisie duurzame maatschappelijke projectontwik-

kelaars. Anders werken met stad, dorp, land. - Labz / 
van der Klei Chamski. 

 · Klimaatinstallaties: Installaties op Provinciale weg die 
samenwerking, duurzaamheid, kunst bedrijven koppelt 
- LabZ / van der Klei Chamsk

 · Ssssmullen - etentje LabZ / Lumi Hama
 · Platform aan de Zaan: elke 1e maandag van de maand 

met avonden over duurzaamheid
 · Burendag ‘mobilisatie van vrijwilligers’
 · De Zaanse Uitdaging

Aanvullende ideeën voor Zaanstad
 · Benut de kennis van de jeugd. Nodig ze uit als 

gelijkwaardige partner
 · Centraal loket duurzaamheidloket (ZNMC/Zaanstad). 

Ingang voor service 
 · Google map kaart: hoe gezond is je buurt
 · Lessen + leskisten over alternatieve energie bouwen en 

circulaire economie
 · Postcoderoos regeling
 · Zorgen dat initiatieven niet ten koste gaan van veiligheid 

en toegankelijkheid en gemak bediening (ouderen en 
gehandicapten)

 · Betere voorlichting ouderen
 · Schoolkinderen inzetten als ambassadeurs van de toekomst
 · Voor ouderen voorlichting geven omtrent alle 

veranderingen langer thuis blijven (afval, divers)
 · Verduurzaming festivals Zaanstad - samenwerking

Circulaire stad 

Concrete initiatieven in Zaanstad
 · Repair cafe’s o.a. ‘t Brandtweer en Stadsboerderij
 · Vrije school Zaanstreek is een voorbeeld van circulair 

bouwen met hergebruikt materiaal - Verduurzaming 
Vrije school Zaanstreek (en meer ithaka scholen) 
waardevolle school

 · Wieland Textiles - textielrecycling
 · Inco materiaal inzamelpunt + recycle pilot met gemeen-

te afvalbedrijf
 · Boekenkastje - Doema Russische buurt project
 · Gezamenlijke inkoop van duurzame materialen
 · Kleding en spullen hergebruik. 2e hands verkoop via 

buurtcentrum de Bovenkuier (Kalf)
 · Herbruikbare groentezakjes supermarkt o.a. Dekamarkt 

en Lidl
 · Repair cafe’s op verschillende plekken
 · Recyclemarkt - Stichting vrienden van het Agathepark
 · Zaanse opruim estafette - 
 · https://buitengewoon.zaanstad.nl/straat/afval
 · “Green Deal Zorg. Hoofddoelstellingen: 49% CO2 

reductie in 2030, Circulaire bedrijfsvoering, Medicijnresten 
uit afvalwater, Gezond makende leefomgeving en milieu”

Aanvullende ideeën voor Zaanstad
 · Stadshout (o.a. voor straatmeubilair) Haarlem / A’dam
 · Voedselafval wordt gecomposteerd (700 personen per 

dag) - Het Mennistenerf
 · Sociaal circulaire bouwmarkt: - recycle / upcycle; met 

jongeren: gezellen; kennisdelen: workshops;  bouwen / 
klussers in huis; buurtmaaltijd met lokaal/regionaal 
eten

 · Compost delen; ophalen en bezorgen lokaal 
 · Afvalscheiding beter verspreid - Doema Russische buurt 

project
 · Buurtbuik: eten over datum ophalen bij AH/Dirk etc en 

Op 9 oktober was de eerste Zaanse klimaattafel Maatschappelijke organisa-
ties. Zo’n 48 deelnemers inventariseerden met elkaar welke concrete initiatie-
ven er al zijn in Zaanstad en welke ideeën kunnen bijdragen aan een Nieuw 
Zaans Klimaat. 

De eerste ruim 80 concrete Zaanse initiatieven zijn geïnventariseerd. Naast 
deze initiatieven werden er ook veel ideeën en inspirerende voorbeelden uit 
andere regio’s ingebracht.

Klimaattafel Maatschappelijke organisaties



maaltijd gratis voor koken, bv in Zaantheater
 · Meer pop ups voor zaken als buurtbuik; samen dingen 

doen bv in lege winkels
 · Overvloed plekken
 · Lokaal inkopen van alle mogelijke producten
 · Prefab en modulaire gebouwen met zonnepanelen 
 · In regelgeving en op website aanpassen: pakketjes/

mogelijkheden duurzaam in samenwerking
 · Afval - Plastic, -Glas - overig, - Groen? Tegenwerking 

HVC
 · Controle op waterverspilling  bijvoorbeeld 

brandweerkraan loopt dagen lang veel water verlies
 · Afvalscheiding voorlichting Nut en Noodzaak
 · Maatschappelijke organisaties spelen een rol in 

afvalscheiding, afvaleducatie & recycling! (Geen 
scheiding HVC versus Bedrijfsafval)

 · Scholen doen mee met huisvuilinzameling

Klimaat en energie  

Concrete initiatieven in Zaanstad
 · CO2 neutrale Provincialeweg. “Bouwerproject” (ism TU 

Delft) - Labz / van der Klei Chamski. 
 · Windmolens Zaanstad van diverse energie coöperaties 

(Eneco, ZEK) 
 · Zonnepanelen op boerderijen - Zaanse Energie 

Koöperatie (ZEK)
 · SAENZ Zonnepanelen bedrijventerrein 
 · 500 zonnepanelen op het dak van de Pennemes
 · Bewoners aan Lagedijk: zonnepanelen
 · Saneredam college zonnepalen: schoolgebouw ligt al 

vol en het onderzoekt of het de lichamelijke opvoeding 
zaal ook met zonnepanelen kan bedekken. 

 · Verduurzamen buurthuizen: Kolk LED-verlichting, Lorzie 
LED-verlichting, zonnepanelen, isolatie, A3 Isolatie, 
Noorddam LED

 · A3 buurtcentrum Verduurzaming: gerealiseerd: de 
volledige isolatie van het oude pand middels 
dakisolatie. Al het glas vervangen door isolatieglas. Nu 
in uitvoering: alle verlichting wordt in oktober 
vervangen door LED verlichting. Onderzoek van het 
plaatsen van zonnepanelen in 2020, Onderzoek in 2020 
om over te  gaan van gas naar een ander systeem

 · Bedrijfspand Magazijn 14 verduurzamen: Isoleren; 
Betere installaties; Zonnepanelen;  Gebouw KMR maken 
voor UGB Temperatuur. Duurzame MOGIB Hembrug

 · Leerlingen uit klas 1 schrijven bij het vak changemakers 
een brief aan de NAM - Saneredamcollege

 · Meedenken aan Schiphol Tol PAS door KMZ
 · Stappensubsidie wonen Zaanstad
 · Energiecoach !Woon 
 · Bouw Eco wijk
 · Ondersteunen buurthuizen door gemeente bij 

verduurzaming dmv advies en (kleine) subsidie
 · Onderzoek van gas los bestaande basisscholen
 · Klimaat- en energiecoaches voor en door vrijwilligers
 · Prothermie: warmte opslag en hergebruik van warm afval water
 · Wooncoaches voor ouderen die langer thuis moeten 

blijven wonen. Hebben de vraag moet ik nog wel 
investeren zo lang leef ik niet meer, hoe zit dat met 
veiligheid. 

 · Zaans Medisch Centrum: Volgens berekeningen wordt 
het ZMC één van de meest  energiezuinigste 
ziekenhuizen van Nederland. 

 · Groene kerken https://www.groenekerken.nl/kerken/
protestantse-gemeente-te-zaandam/?cn-reloaded=1

 · Verduurzamen Koog Zaandijkse tennisvereniging: 
vervangen veldverlichting en binnenverlichting door 
LED. Besparing 16.540 Kwh + 3.472 Kwh= 20.012 Kwh 
met lening van gemeente

 · Stichting Atletiek Saendelft: dak indoorhal met PV. Met 
lening van gemeente 

 · “Verduurzaming Agora scholen: Maatregelenoverzicht 
Verduurzaming Schoolgebouwen, pilotscholen 
mogelijkheden verduurzaming en Van GasLos 
(+nieuwbouw): MFA De Kaaik, Assendelft;

 · Hannie Schaft Zaandam en De Bijenkorf Assendelft.”
 · Nieuwbouw: Natuurmuseum (klimaatneutraal)

Aanvullende ideeën voor Zaanstad  
 · Zonnepanelen op de Frank Boerderij
 · Woning verbouw > Energiezuinig neutraal + Eerlijk 

materiaal gebruik
 · Inventariseren dak ruimte voor zonnepanelen
 · Klimaatombudsman
 · Zon + wind op PN
 · Zon+wind op alle bedrijventerreinen langs NZK
 · Park Nauerna Zon+wind
 · Tiny houses / tiny boat; water (en Zaan). Oplossing 

woningnood energieneutraal. Samenwerking HVC
 · Ondersteuning bieden aan bewoners na verduurzaming 

woningen (follow-up). GGD Overijssel?
 · Zwarte daken wit schilderen
 · Fietsen / hometrainers in centrale hal gemeente om 

energie op te wekken. Winactie
 · Paneel met zonnepanelen op dak stadhuis opleveren 

(paneel zoals in ZMC)
 · Laagbouw Zonnepanelen tov bomen  wat is de 

belemmering die bomen geven?
 · Koeling door gebruikmaking van Phase Changing 

Material ie. Zoutoplossing die reageert op omgevings-
temperatuur om te koelen. IE Koelen kost zo niks, 
behoudens investering

 · Centrale energieproductie in de wijk op basis van ideeën 
van E-kwadraat of EcoVat oplossingen.

 · Centrum verkoelen met waterdamp tijdens hitteperi-
ode, gevoed door zonnepanelen.

 · Gebruik van E-Well batterij in appartementencom-
plexen om piekafname van elektra te reduceren om 
netwerk te verlichten (www-e-well.nl)

 · Lease van CV ketel met vooruitzicht op een alternatieve 
verwarmingsmethode, waarbij CV ketel kan worden 
ingeruild

 · Radiator ventilator om verwarming meer rendement te geven 
 · Windturbines
 · Alles vervangen door LED verlichting



 · Van het gas af: te grote operatie voor welke fases.  Hulp 
nodig!

 · Handreiking richting instanties en burgers bij 
vervangingsinvesteringen van bv stookketels etc. van 
het gas af

 · Parteon Liander -> kabelbeheerder bv Grote Beer, Kleine 
Beer 4/6 hoog. 94% kookt op gas kachel is oud. Liander 
stelt kan geen woongroep worden gemaakt

 · Zonnepanelen op daken en schuren
 · Zonnepanelen op daken van maatschappelijke 

organisaties zonder geld
 · Grote daken van instellingen (fiscaal niet rendabel om 

zelf te doen). Bedrijven huren om zonnepanelen neer te 
leggen

Mobiliteit 

Concrete initiatieven in Zaanstad
 · Fietspompplan delen stimuleren fietsen samenwerken 

- LabZ van der Klei Chamski
 · Electrische auto’s voor gebruik ambtenaren 

Aanvullende ideeën voor Zaanstad
 · Ononderbroken fietsroutes (niet wachten voor het spoor)
 · Groene parkeerplaatsen
 · Meer treinen ook ‘s nachts
 · Parkeerplaats inruilen voor grond
 · Buurt auto / autohuur in parkeergarage
 · Meer fiets parkeren voor bezoek
 · (duo)fietsen inzetten voor verschillende organisaties 

(gemeente/bedrijven/bewoners etc). 
 · De Pont (Hempont) continue of elke 10 minuten laten varen

Leefomgeving

Concrete initiatieven in Zaanstad
 · Tiny Forest Basisschool Lindeboom
 · Tiny Forest Darwinpark
 · Tiny Forest Saendelft
 · Smulbos Assendelft
 · Buurttuin de Groene Oase - voedselbos in Poelenburg
 · De Heemtuin
 · Het Groene Buitenland; biologische pluktuin
 · Luchtzuiverend binnenbos Het Mennistenerf en 

vogeltuin + 300 vogelkasten (waaronder 120 
gierzwaluw) bij Pennemes

 · Daktuin Pennemes, o.a. 5 Bijenvolken op het dak 
 · Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ)
 · Imkervereniging: Bewustwording over (wilde) bijen en 

belang van biodiversiteit (presentaties, op markten)
 · Kerstbomenbos januari 2020 rond Pennemes
 · Gezonde Buurtenproject Saendelft IVN + Jantje Beton
 · Pop up ZNMC museum Pennemes
 · Schooltuinen (educatie / ZNMC)
 · Facebook groep Goen Zaans
 · Groenadoptie + geveltuinen Buurtverbeterproject 

Russische buurt
 · Zaanse Klimaatmachines kennisdeling - LabZ / van der 

Klei Chamski
 · St. Gezond Natuurwandelen (wekelijkse wandeling 

onder begeleiding)
 · Russische buurt project werkgroep groen & ontmoeten
 · Buurtverbeterplan meer groen / beter groen van 

Doema Russische buurt project
 · Gezonde Buurtenprogramma Rosmolenwijk IVM + 

Jantje Beton
 · Inrichting straten wateroverlast (Hittestress) bij 

herinrichting en nieuwbouw 
 · Operatie steenbreek; mensen motiveren tot vergroenen 

van tuinen. Tegels uit tuinen en onderhoudsvriendelijk 
groen gratis aanbieden door gemeente

 · Schooltuincomplex in Assendelft Nood voor de ‘nieuwe’ 
scholen van Saendelft.

 · Waterhuishouding sportvelden verbeteren samen met 
sportverenigingen. Sportbeheerder

 · Wijkpark met wijkboerderij (voorheen kinderboerderij) 
in Westerwatering www.develdmuis.nl 

 · Hitteplan kwetsbaren
 · Boerderij Fronik
 · Meetnet biodiversiteit
 · Natuurvriendelijke oevers Westerwindpad
 · Groen en waterplan gemeente Zaanstad
 · Schapenbegrazing Zaanstad
 · Advisering Medische Milieukunde (GGD)

Aanvullende ideeën voor Zaanstad
 · Idee voor productiebos en tuinbouw (permacultuur) 

Hoogtij (Martijn Thieme)
 · Bomen planten ipv kappen, géén hengels (dunne 

bomen)
 · Local Heroes Zaandam: maatschappelijke diensttijd 

inzetten om jongeren te betrekken
 · Vaststellen gezondheidsnorm voor leefomgeving
 · Risicobeheersing klimaatrisico’s
 · Rookvrij schoolterrein, rookvrije sport, rookvrije 

buitenruimte
 · Gezonde school 
 · Ontwikkeling Onderwijswet
 · Jongeren op gezond gewicht (JOGG)
 · Geld voor meer groen
 · Vertical Amsterdam
 · Den Haag gaat als 1ste stad in Nederland een 

puntensysteem invoeren voor groen- en natuurinclusief 
bouwen. 

 · Groen monitoren
 · Waterpleinen (Rotterdam)
 · Slim groen ontwerpen levende openbare ruimte
 · Anders maaien / niet maaien
 · Bewoners gezocht die mensen bewuster willen maken 

en meer groen en bomen willen. 
 · Netwerk inclusieve woningen
 · Groengebieden met elkaar verbinden: - dicht genoeg bij 

elkaar zodat insecten kunnen oversteken - Bloemboog 
(dracht door gehele seizoen) - voldoende nestgelegenheid

 · Groene daken op bushokjes zoals gemeente Utrecht
 · Verticale tuinen



 · Groene gevels
 · Stadstuinen 
 · Minder bomen kappen/ Bomen laten staan. Check 

bomenverordering Amsterdam
 · Natuur inclusief bouwen
 · Verduurzaming veengebied groen
 · (jeugd) Buurtgroep die zich inzet voor natuur en milieu: 

hoofdzaak is genieten van natuur
 · Meer groene honden uitren plekken
 · Voedselbossen / -parken
 · Daken vergroenen van hoogbouw
 · Meer verbinding leggen tussen plannen afd. groen en 

sport. Meer ruimte voor bewegen en groen in openbare 
ruimte kunnen elkaar versterken (Voorbeeldstraat o.a. 
in Tilburg). 

 · Gezamenlijke inkoop groene daken
 · Project van Public Spaces (PPS) Amsterdam + VN 

hebben een mooie gids voor economische ecologische 
en sociale gezondheid.

 · Groene plekken met ontmoeting; Parken in de wijk, 
gezamenlijke wormentorens / Bokhashibakken; meer 
afvalscheidingsbakken.

 · School en kindertuinen Assendelft noord. Bijenkorf-
school 

 · Bushokjes + alle publieke daken met sedumdak in de 
stad Utrecht

 · Groene daken op schoolgebouwen School 
 · Groene schaduw creëren bij speelplaatsen, parkeerter-

reinen, markten, pleinen etc. (Sedum op schotten of 
bomen, hedra helix op touw)

 · Klimaatadoptie: groen parkeren op parkeerterrein van 
schoolgebouw

 · Wijkinitiatieven om de wijk leefbaar(der) te maken, 
tuinen met elkaar onderhouden

 · Groene muren flats
 · Buurttuin in combinatie met school en kindertuinen 

evt. winkel als verdienmodel gezond eten (restaurant)

Staat iets bij ideeën maar is het al een concreet initiatief? 
Of heb je nog een concreet initiatief dat bijdraagt aan het 
Nieuw Zaans Klimaat? Laat het ons weten via 
nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl

Wat hebben we nodig?

Tot slot werd op 9 oktober nog met 
elkaar gekeken wat we van wie nodig 
hebben om deze transitie en onze 
samenwerking tot een succes te maken.
De volgende punten zijn ingebracht bij 
de Klimaattafel Maatschappelijke 
organisaties:

Inwoners
 · Aandacht voor waterstof
 · Aanwezige kennis uitnutten
 · Bestuurskracht bij vrijwilligersorganisaties
 · Betrokkenheid en meedoen met vergroenen (tegen 

verstening)
 · Bewustwording (vanuit de mensen zelf)
 · Coaching bewoners
 · Community kennis delen
 · De persoonlijke verhalen
 · Eigen verantwoordelijkheid
 · Eigenaarschap voelen
 · Expertise
 · Haalbaar voor alle bewoners
 · Hoe bereiken we de bewoners die thuisblijven omdat ze 

geen interesse hebben/ niet bekend zijn met het 
onderwerp?

 · Ideeën, krachten bundelen, bewustzijn, gedragsveran-
dering

 · In/op groene/ duurzame plekken in de wijk
 · Kennisondersteuning voor buurtoverleg
 · Klimaatstrikers. 
 · Laten zien hoe leuk het is! (Om met elkaar hier bezig te 

zijn). Met (lekker) eten altijd goed
 · Meer betrokken inwoners
 · MIJL BOMEN
 · Mobiliseren/ binden van bewoners
 · Mogelijkheid om bomen te planten of te kweken
 · Participatie
 · Positiviteit
 · Right to challenge https://www.righttochallenge.nl/
 · Verdere ondersteuning voor buurtcentrum in Fronik 

boerderij Westzanerdijk  
 · Vertrouwen (geven)
 · Vertrouwen gemeente - burger. Burgers moeten het 

verschil gaan maken
 · Voorbeeldbewoners om buren/ vrienden over de streep 

te trekken
 · Vrijwilligers
 · Zelfverantwoordelijkheid nemen

Bedrijven
 · Banken: financiering
 · Belanghebbenden/ betrokkenen
 · Braakliggend terrein mogen vergroenen
 · De vervuiler betaalt
 · Duurzaamheid is de nieuwe zakelijkheid (en verdienmodel)
 · Eigenaarschap/ verantwoordelijkheid nemen voor de 

opgaves die er liggen
 · Electrische busjes op zonne-energie
 · Groen vóór geld
 · Groene daken
 · Hulp bij innovatie
 · HVC voor afvalinzameling bij kleine instanties 

(voorbeeldfunctie: buurthuizen, sportclubs, 
kinderboerderijen)

 · Inclusieve dienstverlening en info
 · Innovatieve en betaalbare producten

mailto:nieuwzaansklimaat%40zaanstad.nl?subject=


 · Kennis delen
 · Liander > infrastructuur voor elektrisch koken
 · Medewerking aan projecten: expertise en tijd
 · Regeneratief design
 · Verzekering, financiering en coaching
 · Voortrekkersrol/ voorbeeld geven.
 · We missen interessante, kopiëerbare businesscases (dus 

niet alleen budget)
 · Niet denken in concurrentie
 · Niet alleen aan de regels houden, maar zelfverantwoor-

delijkheid en initiatief nemen

Organisaties
 · Actief meedenken en doen
 · Als voelsprieten in de samenleving. Contacten, hulp bij 

organiseren van activiteiten. Voorbeeldfunctie
 · Behoeften bepalen
 · Corporaties die bezit verduurzamen. Buurtbewoners 

meenemen.
 · Denken in mogelijkheden
 · Elkaar inspireren
 · Evenementen: alle andere evenementen - organisatoren 

tegelijk aan tafel krijgen en thema’s delen -> clubhuis
 · Financieringsmogelijkheden verduurzamen scholen!
 · Financiers duurzame leningen
 · Groen vóór geld
 · Investeringsklimaat voor subsidies echt groen 

versterken, stimuleren
 · Natuur inclusief bouwen
 · Projecten rond scholen faciliteren
 · Repair café
 · Schoolbestuur onderling contact  drive
 · Verbinders en ambassadeurs in de buurt
 · Verzekering
 · Deelauto collectieven
 · Events: nadruk op bereikbaarheid OV i.p.v. parkeergele-

genheid
 · Scholen: geen parkeren?
 · Wijkambassadeurs: dubbel duurzaam
 · Mobiliseren via sportverenigingen
 · Achtersluispolder
 · Circulair water wonen
 · WeSpark: lokale energiemaatschappij. Saldering 

zonnestroom
 · Schoonschip als inspiratie
 · Datagestuurd werken
 · Peloton vormen met voortrekkers
 · Inleven
 · Motivatie, kleine verleidingen
 · Onderwijs en organisaties: agendapunt duurzaamheid 

in de vergadering. Zie Zaanstad zelf
 · Wetenschapper over standaardisaties
 · Voor energieleveranciers aantrekkelijker maken van 

energieopwek e.d.

Gemeente / overheid
 · Afdeling Communicatie
 · Ambitie 

 · Betrokkenheid, ook ketenpartners van de gemeente
 · Borging “klimaatakkoord’ in omgevingsvisie
 · Burgemeester. First lady gaat bijv. shoppen bij HET (of 

gebruikt zo ‘goed’ als nieuw mogelijke producten bij 
gezichtsbehandelingen

 · Coach (duurzaamheidspionier).
 · Communicatie en verbinding binnen de gemeente  

vanuit één gedachte werken
 · Duidelijke gemeentelijke organisatie gedurende de 

benodigde termijn voor het halen van de doelen.
 · Duidelijke groenvisie van groen en water
 · Duurzaamheidscoach deur tot deur (bij invoering nieuw 

vuilnisophaalsysteem)
 · Een klimaatgroen loket
 · Een visie op groen bestrating!
 · Gecoördineerde aanpak
 · Geld voor onderhoud groen en bomen
 · GELD! We willen graag één overkoepelend platform 

met onderdak, budget, waar al deze ideeën en 
suggesties samenkomen. We hadden één centrum 
Zaans Natuur & Milieucentrum waar ook een tak Milieu 
& Duurzaamheid in zat. Daaraan zat ook € 100.000, = 
voor een medewerker die kon verbinden

 · Gemeente en bedrijven: HVC
 · Gemeente moet het goede voorbeeld geven
 · Groen beschermen
 · Groen voor geld 
 · Groenvisie in combinatie met woningen
 · Grond/ braakliggend terrein en toestemming om daar 

groen initiatieven uit te voeren. 
 · Hulp binnen ambtelijk apparaat. Verbinding > 

wijkmanager
 · Informeren - samenbrengen - faciliteren - focus 

aanbrengen
 · Integrale aanpak echt als uitgangspunt
 · Kennis. Energiecoach: hoe, techniek, ETC-power 
 · Kennisplein “front office”
 · Klimaatsombudsman is nodig. Aanspreekpunt 

gemeente
 · Lef!
 · Maak gebruik van wat Amsterdam al heeft opgebouwd 

aan kennis en initiatieven van bewoners
 · Meer persoonlijk contact, niet elke keer een projectlei-

der die maar een half jaar op het project is gezet!
 · Ondersteuning voor de kwetsbare groepen. Open 

houding voor initiatieven die niet binnen de regels 
passen.

 · Opdelen in kleinere brokken of bijv. per wijk
 · Openheid aansluiten bij alle doelgroepen mbt 

duurzaamheid
 · Project capaciteit
 · Regie, dus coördinatie op de vraagstukken / doelen
 · Samen doen. Niet te veel opleggen met regeltjes of 

verbieden. Veel informatie geven
 · Samenwerking pilots
 · Scheppen juiste randvoorwaarden
 · Terugkoppeling
 · Vast onderdeel besluitvorming: “duurzaamheid’.



 · Verantwoordelijkheid nemen. Expertise ophalen en 
delen. 

 · Warmte transitieplan publiceren. 
 · Regionale energie strategie bekend maken.
 · Verbindende, initiërende, faciliterende & (mede)

regiefunctie?

In de Samenwerking
 · Ambassadeurs
 · €  - Budget
 · Niet geld
 · Ambitie!
 · Bewoners/ bedrijven maatsch. Organisaties met goede 

voorbeelden klimaatadaptatie
 · Centraal communicatiekanaal; resultaten van de tafels, 

achtergrondinfo initiatieven, impact van de initiatieven.
 · Circulaire economie oplossingen
 · Communicatie/ informatie actief op gang houden
 · Diversiteit in leeftijd. Culturele diversiteit.
 · Doelen stellen/ Doelstellingen! 
 · Draagvlak. Drive! Bewustwording
 · Draagvlak 
 · Enthousiaste koplopers > peloton > vertalen naar 

doelgroepen, zoals gezonde voeding en besparingen
 · Enthousiaste koplopers > peloton > boegbeeld > door 

gemeente laten vertalen naar doelgroepen, zoals 
gezonde voeding en besparingen

 · Expertise
 · Faciliteren safari langs bedrijven. Informatiecentrum
 · Fondsenwervers
 · Hoe brengen we gedragsverandering teweeg?
 · Hoe verder. Kennis en kunde. Doen/ zien.
 · Horizontale samenwerking
 · Jeugd betrekken! / Jongeren
 · Kennis/ Kennis delen
 · 1e stap: kaart. 2e stap: bijeenkomsten
 · Korte filmpjes ipv lange tekst
 · Krachten bundelen
 · Laaghangend fruit
 · Lange termijn investeringen in lokale ontwikkelingen
 · Naar concrete doelen werken
 · Netwerkverbindingen
 · Nodig: creativiteit, wendbaarheid, andere werkvormen, 

starheid doorbreken
 · Ondersteuning projectontwikkeling
 · Onderzoek gelijkstroom
 · Opbrengst niet alleen in financiële zin, maar ook op 

gebied van gezondheid, sociaal, etc.
 · Samenwerking met jeugd/ leerlingen/ scholen
 · Samenwerking, niet denken in concurrentie
 · Spoorboekje
 · Stappenplan, concreet
 · Succesverhalen
 · Terugkoppeling duurzaamheid. Samenwerking
 · Terugkoppeling ideeën en initiatieven; wel/niet. Niet 

alleen via website.
 · Verantwoordelijkheid door alle partijen
 · Verduidelijking vraagstuk: doel

 · Vergroeningsontwikkeling (alles naar behoefte)
 · Vier momenten
 · Voorbeelden delen
 · Voorbereiden successen
 · Website
 · Zichtbaar maken/ Zichtbaarheid

Organisatie van de tafel
 · Volgende locatie voor Klimaattafel: Een meer 

inspirerende omgeving, bijv. Hembrug (het groene deel 
dat groen moet blijven!)

 · Overzicht van de organisaties en samenwerking
 · Kan het ook ‘s avonds, vanaf 19 uur?
 · Betrekken scholen en sportbedrijf
 · Bewoners die mee willen werken kunnen vaak niet 

overdag
 · Hoe serieus wordt dit genomen als de wethouder er 

niet bij is?
 · HVC
 · Kenniscentra, universiteiten, minister(ie) van Onderwijs, 

netbeheerder
 · Ontwerper openbare ruimte
 · Scholieren stimuleren naar deze tafel te komen
 · Uitnodigen/ betrekken

 o Culturele organisaties
 o Scholen! Vertegenwoordigers
 o Specialisten! Biodiversiteit. Gelijkstroom. Energie
 o Architect Eva Stache
 o Chris Winter
 o Arjan Schreuder
 o Gert Grandiek (MAAK.Zaanstad)
 o Sanna Munnickendam
 o Nic Grandiek
 o Sjoerd Soeters. 
 o We missen: veel scholen (niet de besturen, maar de  
  scholen zelf)
 o andere buurthuizen
 o de jeugd, nieuwsgierigheid. 
 o Woningbouwcorporaties. Scholen. OV

Ook meebouwen aan een Nieuw Zaans Klimaat? 
Volg onze website https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/home
Deel ontwikkelingen op sociale media met 
#NieuwZaansKlimaat 
Geef input of meldt je aan via 
nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl

https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/home
mailto:nieuwzaansklimaat%40zaanstad.nl?subject=
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gemeente Zaanstad
Afdeling Communicatie en Kabinet 
 
Stadhuisplein 100, 1506 MZ  Zaandam
Postbus 2000, 1500 GA  Zaandam

T 14 075
antwoord@zaanstad.nl
www.zaanstad.nl


