
Verslag van Natasja Groothuismink: 
 
Samengevat vond ik het een heel boeiend programma. We hebben veel goede voorbeelden gezien 
en inspiratie opgedaan. Soms miste ik wat diepgang, de vertaalslag die we naar Zaanstad kunnen 
maken. 
 
In Dordrecht zag ik ook voorbeelden van hoe het niet moet. De bioscoop is gericht naar het water 
gebouwd. Dat is voor de bioscoopbezoekers in de foyer misschien mooi, maar aan de straatkant 
 staat nu een hoge dichte wand. Zicht op het water was kennelijk onbelangrijker dan het parkeren 
van auto's, de parkeergarage is heel lelijk en gesitueerd op een zeer ongunstige plek. 
 
Wel heel mooi vond ik de goede en gedurfde popzaal in het cultuurkluster. Goed om te zien hoe je in 
dergelijke dans- en theaterzalen wel degelijk daglicht kunt hebben. Het blijkt weer hoe belangrijk het 
is om de gebruikers van een cluster voldoende geld, middelen en reserve te bieden. 
Ook de organisatievorm was interessant. De oorspronkelijke constructie is inmiddels aangepast, 
tegenwoordig is er in het Dortse pand 1 hoofdgebruiker die het verhuurt aan de andere gebruikers.  
Kortom: als het Zaanse cluster er toch moet komen moeten we vooral in de exploitatie gebruik 
maken van voorbeelden in het land. Blijft staan dat het natuurlijk van de zotte is dat zij daar met heel 
veel moeite de cultuur in mooi erfgoed aan het water hebben gerealiseerd en wij dat al hebben en 
gaan verplaatsen. 
 
Dan Rotterdam: 
Wat opvalt is dat er geïnvesteerd wordt in ideeën, processen en netwerken. Dat kost tijd en geld. Het 
levert misschien niet altijd wat op, maar we hebben een groot aantal successen bezocht, zoals de 
Fruitvis.  
 
Voormalig wethouder Hamit Karakus sprak over de gebiedsontwikkeling in Katendrecht. Mooi vond 
ik zijn opmerking over het investeren in netwerken en investeren in imago. Dat er best kosten 
gemaakt kunnen worden op dit gebied door ,in het voorbeeld van Rotterdam, een ruimte ter 
beschikking te stellen omdat je weet dat  het netwerk van de gebruikers belangrijk is om een nieuwe 
groep mensen naar je wijk te krijgen.  Dit heeft goed gewerkt in het ontwikkelen van diverse 
initiatieven op Katendrecht. 
Ook het investeren in pioniers sprak me aan. De eerste huizen voor een andere doelgroep zijn net 
iets aantrekkelijker in de markt gezet om pioniers te belonen, en dit heeft gewerkt. 
 
Misschien kunnen we in Zaanstad ook investeren in pioniers, netwerken en creatieve ideeën. Een 
soort pioniersfonds? Door niet altijd direct te sturen op resultaat en effect, maar ook eens iets 
ontwikkelen, kansen bieden en uit te proberen. Ik zie op dit gebied bijvoorbeeld kansen voor 
Kogerveld/Hofwijk. 
 
Wat betreft het sociale domein lopen we voor op Rotterdam. Dit vond ik ook wel eens goed om te 
horen! Maar de koppeling met onderwijs en wetenschap om sociale vraagstukken in een wijk aan te 
pakken, alsmede de koppeling met huisvesting zijn interessant genoeg om ook in Zaanstad op te 
pakken. 
 
Voor Zaanstad heb ik een aantal concrete ideeën opgedaan. Zoals een bedrijf/loods voor 
tweedehands bouwmaterialen. Ook een dakpark, zoals we in Rotterdam bezochten. Hier vond ik 
vooral het ommuurde stukje met mediterrane planten mooi, naar een idee van oudere, allochtone 
buurtbewoners. Het herinnert ze aan de sfeer en geur van vroeger. Het lijkt me goed om dit rond 
Zaanse verzorgingstehuizen ook te realiseren, desnoods in een binnentuin of kas. Erg heilzaam ook 
voor dementerende ouderen!  
 



Tot zover mijn samenvatting. Het was nuttig om raadscollega's en ambtenaren in een andere setting 
te spreken: goed voor de contacten en samenwerking. Het was leerzaam en ook leuk, maar zeker 
geen snoepreisje. Jammer dat niet alle fracties er waren!   
 


