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Op 16 maart 2022 gaan de Zaanse inwoners hun stem uit brengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
Vanuit de driehoek (burgemeester, griffier en gemeentesecretaris) bieden wij u graag een informatiepakket 
aan, dat van dienst kan zijn in opmaat naar de verkiezingen. Eerder ontving u van ons een actualisatie van 
de Staat van de Stad. Een volgend onderdeel is het Zaanse trendrapport. Op dinsdag 1 februari zal dhr. 
Koos van Dijken (Platform 31, auteur) u meenemen in de trends en ontwikkelingen, die op Zaanstad 
afkomen en de mogelijke impact voor de Zaanse opgaven in de komende bestuursperiode.  
 

Het Zaanse trendrapport 

Iedere vier jaar maakt Platform31 in opdracht van de G40 steden (waaronder Zaanstad) een 

trendrapport ter voorbereiding van de gemeenteraadverkiezingen. Hierin wordt op macroniveau 

beschreven met welke trends en ontwikkelingen steden te maken hebben of krijgen in hun fysieke, 

economische, sociale en bestuurlijke context. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de toenemende 

tweedeling in de samenleving, de impact van ondermijning en cybercrime, snelheid van de 

duurzaamheidstransitie en de brede impact van de demografische ontwikkelingen. 

 

De door Platform31 beschreven trends en ontwikkelingen gelden in algemene zin voor de steden in 
Nederland en gaan niet specifiek in op Zaanse opgaven. Daarom is, net zoals 4 jaar geleden, aan 

Platform31 gevraagd om te onderzoeken wat de impact kan zijn van deze trends en ontwikkelingen voor 

Zaanstad, en in het bijzonder voor de opgaven waar Zaanstad de komende bestuursperiode voor staat: 

kansenongelijkheid, duurzaamheid, economische ontwikkeling, verstedelijking, gezondheid en veiligheid. 

Platform31 baseert de Zaanse trendstudie mede op de feiten en cijfers uit de Staat van Zaanstad 2021, als 

ook op de input uit een recent gesprek met een aantal betrokkenen en stakeholders van onze stad. Daarbij 

is dwars door sectoren en vakgebieden op zoek gegaan naar grote lijnen en dwarsverbanden, als ook naar 

inspirerende ideeën en vergezichten die het trendrapport versterken. 

 

Op dinsdag 1 februari van 19.30-21.00 zal Koos van Dijken de hoofdlijnen van zijn bevindingen in twee 

rondes met u delen en is er, via de chat, de gelegenheid voor verhelderende vragen aan de auteur o.l.v. 

Lennart Graaff (concerndirecteur Zaanstad). Na afloop van de bijeenkomst ontvangt u een (digitaal) 

exemplaar van de publieksversie met de hoofdlijnen van het Zaans trendrapport en een sfeerverslag van 

het gesprek met de betrokkenen en stakeholders uit de stad. Daarnaast wordt midden februari de 

achterliggende trendstudie met u gedeeld.  

We zien uit naar uw komst! 


