ZAANSE GELUIDEN OP HET SNIJVLAK.
Presentatie van de oogst aan Zaanse Geluiden voor de nieuwe raadsleden. Vrijdag 22 juni in de
Fabriek te Zaandam.

Op vrijdag 22 juni ontving het team van Zaanse Geluiden een delegatie van raadsleden
om aan hen de oogst te laten horen van wat zij hadden opgehaald in de vier
themaweken, eerder dit jaar.
De intentie daarvan was om de hele Zaanse bandbreedte aan geluiden op te halen door
zoveel mogelijk verschillende partijen (bewoners, bedrijven, gemeente,
kennisinstellingen, jongeren, professionals) te spreken. Het liefst ook tegelijk.
Wat op viel was dat er een grote maatschappelijke betrokkenheid en vooral ook heel
veel (praktische) kennis en ervaring aanwezig is.
De thema’s van de vier weken waren duurzaamheid, inclusieve stad, verstedelijking en
economische ontwikkeling, maar ook de verbindingen daartussen. Want dat deze
thema’s niet los van elkaar gezien kunnen worden bleek elke keer weer. Waar de één
sprak over snijvlakken, nam de ander het woord kruispunt in de mond. Bij elke
presentatie van de verschillende weken klonk steeds het woord kruisbestuiving en het
belang van een permanente dialoog tussen alle betrokken partijen.
Zaanse Geluiden wil daar een aanzet toe zijn, een mooi startpunt, op welk snijvlak of
kruispunt jij je ook bevindt. De oogst van deze vier weken zijn vastgelegd in verslagen
op de website, filmpjes en een beknopte hand-out, maar is tevens door Olivier en
Amber Rijcken ‘gestript’ in een handzaam boekje. Deze geeft heel goed de energie die
deze weken vrij is gekomen weer.
En om er voor te zorgen dat dit een duurzaam karakter zal hebben is het vooral van
belang dat wij dit soort gesprekken blijven voeren. Zaanse Geluiden gaat daarom ook
vooral over goed luisteren. Vraag niet naar de bekende weg, maar nodig uit om met
elkaar nieuwe richtingen te onderzoeken.
Wat vinden wij belangrijk met elkaar? En welke keuzes moeten wij dan met elkaar
maken?
Veelzeggend was de constatering dat als mensen gevraagd werd naar hun wensen, dat
eigenlijk niemand iets voor zichzelf vraagt, maar eigenlijk iedereen aangeeft hoe zij
zouden willen dat de maatschappij functioneert. Dat is een hoopvol geluid.
En zo zijn er meer te horen. Zoveel bewoners, organisaties en bedrijven die vanuit
betrokkenheid of vanuit een hele persoonlijk drijfveer heel concreet uiting geven aan die
wens om een maatschappij te creëren waar iedereen aan bod kan komen en die er ook
voor zal zorgen dat onze kleinkinderen zullen profiteren van de keuzes die wij nu
maken. Een stad die geheel is ingericht op de zaken die wij met elkaar belangrijk
vinden.
Laten we vooral daar samen met elkaar over blijven praten.
Dat was deze dag het Zaanse geluid waar de aanwezige raadsleden met vele
enthousiasme naar hebben geluisterd.
Wordt vervolgd.

