
VOOR INWONERS VAN ROSMOLENWIJK

UW INBRENG
Heeft u vragen of ideeën over uw 
wijk? Of wilt u zelf iets betekenen 
daarin? Het Sociaal Wijkteam kan 
u in contact brengen met de juiste 
personen of organisaties. Of neem 
contact op met de wijkmanager. 
De wijkmanager onderzoekt en 
analyseert, samen met bewoners, 
ondernemers en organisaties, 
wat er in hun wijk speelt. De 
wijkmanager regisseert de acties, 
met als doel de wijk verbeteren.

BEWAREN
Dit is een eenmalige 
uitgave voor bewoners 
van Rosmolenwijk. 
Op de website van 
Gemeente Zaanstad 
vindt u een digitaal 
exemplaar van deze 
wijkwegwijzer:  
www.zaanstad.nl 
zoekterm Wegwijzer.  
En natuurlijk op  
www.mijnrosmolenwijk.nl 
onder Wijkzaken.

WIJKWEBSITE
Een actueel activiteitenoverzicht 
vindt u op 
www.mijnrosmolenwijk.nl, 
de wijkwebsite voor en door 
bewoners van de Rosmolenwijk. 
Schrijf in op de nieuwsbrief en u 
ontvangt wekelijks een overzicht. 
Heeft u een leuk verhaal, 
mooie foto, iets aan te bieden 
of bent u op zoek naar iets? 
Wordt deelnemer en plaats zelf 
berichten?

Geldzaken en admini-
stratieve ondersteuning
De Papiermolen van het Sociaal Wijkteam 
www.swtzaanstad.nl/rosmolenwijk/wat-doen-
wij/agenda/
Hulp met digitale (geld)zaken 
www.debieb.nl/informatiepunt
Meedoen met sporten, activiteiten en cultuur 
www.meedoenzaanstad.nl 
www.leergeldzaanstad.nl
Opgroeien met armoede of laag inkomen 
www.samenvoorallekinderen.nl
Hulp bij (dreigende) schulden 
www.schuldhulpmaatje.nl/locatie/zaanstad/
Gratis persoonlijk juridisch advies 
www.juridischloket.nl
Advies financiën en huishouden 
www.nibud.nl
Grip op je geld 
www.geldfit.nl
Op welke tegemoetkomingen heeft u recht 
www.nibud.nl/tools/berekenuwrecht-nl/

Sport en bewegen
Vind je sport via sportbedrijf Zaanstad 
www.sportbedrijfzaanstad.nl
Gezond en fit voor 6-12 jarigen 
www.jogg.zaanstad.nl
Sporten voor kinderen uit gezinnen met laag inkomen 
www.meedoenzaanstad.nl
Wandelen en hardlopen in Zaanstad 
www.blijfinbeweging.zaanstad.nl
Diverse sporten in De Struijck 
www.sporthaldestruijck.nl
Diverse activiteiten in De Kolk 
www.buurthuisdekolk.nl

Hobby, kunst en cultuur
Zaandamse Operette Vereniging Czaar Peter 
www.czaar-peter.nl
Filmtheater de Fabriek 
www.de-fabriek.nl
Buurthuis de Kolk 
www.buurthuisdekolk.nl
Timmer- en klusworkshops 
www.hetzaanschklushuis.nl
Creatieve activiteiten in de Noorderkerk 
www.protestantse-gemeente-zaandam.nl/
agenda/
FluXus voor zang, dans, muziek en creatief 
www.fluxus.nl
Culturale, muziek en exposities 
www.culturale.nl

Ontmoeting en activiteiten
Diverse activiteiten in de wijk 
www.mijnrosmolenwijk.nl
Buurthuis de Kolk 
www.buurthuisdekolk.nl
Sociaal Wijkteam agenda 
swtzaanstad.nl/rosmolenwijk/wat-doen-wij/
agenda/
Pennemes activiteiten en restaurant 
www.pennemes.nl
Vinden van een maatje 
www.zaankantersvoorelkaar.nl
Diverse activiteiten in de Noorderkerk 
www.protestantse-gemeente-zaandam.nl/
agenda/
Voor en door bewoners 
Facebook zoekterm Stichting Alwaan
Ontmoeten, activiteiten in heel Zaanstad 
www.zoveelzaans.nl

Welzijn en religie
Katholieke parochie St. Bonifatius 
Oostzijde 12 | 075 6164807 
www.katholiekzaanstreekzuid.nl
Protestantse Gemeente Zaandam Noorderkerk 
Heijermansstraat 127 | 075 6164620 
https://protestantse-gemeente-zaandam.nl/
Stichting Islamitisch Centrum Zaandam 
Oostzijde 28 | 06 - 533 057 29 
www.sicz.nl
Vrije Evangelische Gemeente Zaandam 
Burgemeester ter Laanplantsoen  
21 | 075 - 616 83 39 
www.vegzaandam.nl
Apostolisch Genootschap 
Oostzijde 82  
www.apgen.nl/locaties/heemskerk/zaandam/
Ondersteuning op diverse vlakken 
Tuiniersstraat 32 | 075 - 616 41 08 
www.legerdesheils.nl/locatie/korpszaandam

Enkele sociale media
Facebook | Sociaal Wijkteam Rosmolenwijk
Facebook | Buurthuis de Kolk
Instagram | rondomdekolk
Facebook | Sporthal de Struijck
Facebook | Rosmolenwijk
Facebook | Wij Rosmolenwijk
Facebook | Heemtuin Zaandam
Instagram | Swt_jongerenwerk
Facebook | PARTicipate
Facebook | De Bieb voor de Zaanstreek
Facebook | Stichting Alwaan

In de Rosmolenwijk is voor 
jong en oud van alles te doen 
en te beleven. Ook zijn er 
veel instanties die u verder 
kunnen helpen als u er niet 
zelf een twee drie uitkomt. 
Maar waar vindt u ze?

We helpen u graag op weg 
naar de juiste organisaties 
via deze Wegwijzer 
Rosmolenwijk.

Sarah Kroes, wijkmanager 
Mare van der Velden, 
opbouwwerker Sociaal 
Wijkteam Rosmolenwijk



(Vrijwilligers) Werk
Participatiewet | Uitkering aanvragen 
www.zaanstad.nl zoekterm uitkering
Rol van en hulp via Sociaal Wijkteam 
www.swtzaanstad.nl/rosmolenwijk/wat-doen-
wij/participatiewet/
Werkzoekende | Uitkering aanvragen 
www.werk.nl
Werkbemiddeling en werk zoeken 
www.werkom.nl
Leer- en werkplek bij Zaanstart 
www.buitengewoon.zaanstad.nl/werken-bij/
zaanstart
Vrijwilligerswerk bij Pennemes 
www.pennemes.nl/vrijwilligers-mantelzorgers/
Vrijwilligerswerk doen 
www.zaankantersvoorelkaar.nl

Ouderen
Diverse informatie 
www.langerthuiswonen.zaanstad.nl
Zorg en activiteiten 
www.pennemes.nl
Belangenvereniging en activiteiten 
www.seniorenverenigingzaanstreek.nl
Seniorenbelang Zaanstad Zuid 
www.zaanstreek-zuid.kbonoordholland.nl
Vrijwillige Ouderen Adviseurs 
www.meedenker.zaanstad.nl/ondersteuners
Veilig ouder worden, ook financieel 
www.aanpak-ouderenmishandeling.nl
Culturele activiteiten 
www.4hetleven.nl

Mantelzorg Ondersteuning
Sociaal Wijkteam Rosmolenwijk 
Klampersstraat 1 | 075 - 302 00 30 
team9@swt.zaanstad.nl 
www.swtzaanstad.nl/rosmolenwijk

Stichting MOE 
www.mantelzorgersonderelkaar.nl/

Sociaal Wijkteam ondersteuning 
https://swtzaanstad.nl/mantelzorg/

Mantelzorgwaardering en Mantelzorgpas 
www.zaanstad.nl zoekterm mantelzorg

Landelijke vereniging mantelzorgers 
www.mantelzorg.nl 

Hulp van vrijwilligers 
www.zaankantersvoorelkaar.nl

Respijtzorg Het Buitenhuis 
www.buitenhuiswijdewormer.nl

Jongeren
Jongerenwerk in de wijk 
www.swtzaanstad.nl/rosmolenwijk/wat-doen-
wij/jongerenwerk
Jongeren Ervaringsdeskundigen Zaanstad (JEZ) 
https://meedenker.zaanstad.nl/ondersteuners/
jongeren-ervaringsdeskundigen
Zaanse Ouders Ervaringsdeskundigen (ZOED) 
https://meedenker.zaanstad.nl/ondersteuners/zoed
Opvoeden en opgroeien 
www.centrumjong.nl
Jeugdhulp 
www.ikzoekjeugdhulp.nl
Jeugdteam 
www.jeugdteamzaanstad.nl
Hulp voor op school 
www.my-coach.dock.nl/myschoolcoach-
zaandam/
Jongeren 8 t/m 18 jaar 
www.kindertelefoon.nl
Jongeren 12 t/m 27 jaar 
www.straathoekwerk-zaanstad.nl
Jongeren 14 t/m 27 jaar 
www.localheroes-mdt.nl//
Jongeren t/m 27 jaar 
www.jongerenloket.zaanstad.nl 
Whatsapp 06 -150 917 73
Woon(coaching) en ondersteuning jongeren 
www.leviaan.nl
Stichting Mizaan 
www.mizaan.nl

Nieuwkomers | newcomers
Werk en stage | work and intern 
www.new-bees.org/teams/zaanstad/
Zaanstad voor vluchtelingen Oekraïne 
www.oekraine.zaanstad.nl
PARTicipate voor vrouwelijke vluchtelingen 
PARTicipate for female refugees
Facebook zoek op /search for PARTicipate

Vervoersvoorzieningen
Rosmolentaxi 
www.pennemes.nl/rosmolentaxi/
Stichting Vrijwilligersvervoer Zaanstreek  
www.zaanstreekvervoer.nl
Vervoer voor mensen met een beperking 
www.zaanstad.nl zoekterm CVV
Aanvullend Openbaar Vervoerspas 
www.zaanstad.nl zoekterm vervoerspas
Sociaal-recreatieve uitstapjes 
www.valys.nl
Hulp voor of aanbod van vervoer 
www.zaankantersvoorelkaar.nl

Algemeen
Wijkmanager Rosmolenwijk 
Sarah Kroes | s.kroes@zaanstad.nl 
www.wijkmanagement.zaanstad.nl

Sociaal Wijkteam Rosmolenwijk 
Klampersstraat 1 075) - 302 00 30 
team9@swt.zaanstad.nl

www.swtzaanstad.nl/rosmolenwijk 
Sociale kaart van Zaanstad 
https://zaanstad.socialekaartnederland.nl/

Buitenruimte Zaanstad 
www.buitengewoon.zaanstad.nl

Afval scheiden en contact met HVC 
www.afvalscheiden.zaanstad.nl

Melden overlast 
https://zaanstad.slimmelden.nl/#/home

www.zaanstad.nl zoekterm overlast 
www.meldmisdaadanoniem.nl

Themamanagers 
www.wijkmanagement.zaanstad.nl/
themamanagers

Wijkzaken 
www.mijnrosmolenwijk.nl/wijkzaken

Veiligheid
Wijkagenten |Eddie Stocks en Bas Scholtens 
0900 - 8844 | www.politie.nl/mijnbuurt
Handhaving 
Boa’s | tel 14075 
www.buitengewoon.zaanstad.nl/veiligheid/
Meldpunt (burger) | buurtpreventie| buurtapp      
www.buurtpreventiezaanstad.nl
Veilig thuis GGD Zaanstreek 
0800 - 2000 | www.veiligthuiszw.nl
Burenbemiddeling 
www.beterburen.nl
Hulpapp huiselijk geweld 
www.hulpapp.nl
Vrijwilligershulp 
Diverse vrijwilligers bieden zich aan voor hulp 
www.zaankantersvoorelkaar.nl
Humanitas Zaanstreek 
www.humanitas.nl/afdeling/zaanstreek-
waterland/
Diverse onderwerpen 
www.meedenker.zaanstad.nl
Gezinnen voor gezinnen 
www.buurtgezinnen.nl
De luisterlijn 
www.deluisterlijn.nl/ik-wil-helpen-2
Via Sociaal Wijkteam Rosmolenwijk 
075 - 302 00 30 | team9@swt.zaanstad.nl

Vrijwilligershulp
Diverse vrijwilligers bieden zich aan voor hulp 
www.zaankantersvoorelkaar.nl

Humanitas Zaanstreek 
www.humanitas.nl/afdeling/zaanstreek-
waterland/

Diverse onderwerpen 
www.meedenker.zaanstad.nl

Gezinnen voor gezinnen 
www.buurtgezinnen.nl

De luisterlijn 
www.deluisterlijn.nl/ik-wil-helpen-2

Via Sociaal Wijkteam Rosmolenwijk 
075 - 302 00 30 | team9@swt.zaanstad.nl

Zorg en Welzijn
Het Sociaal Wijkteam Rosmolenwijk heeft ervaring 
en kennis van onder andere: maatschappelijk werk, 
sociaal juridische dienstverlening, werk en inkomen, 
wmo-voorzieningen, participatie en vrijwilligerswerk, 
psychologie, coaching en scholing en communi-
catie. U kunt er terecht met al uw vragen, ideeën, 
oplossingen en problemen. De opbouwwerkers zijn 
er voor de ondersteuning van buurtactiviteiten.

Klampersstraat 1 | 075 - 302 00 30 
team9@swt.zaanstad.nl
www.swtzaanstad.nl/rosmolenwijk 
Zorgaanbieders en waardering
https://www.zorgkaartnederland.nl 
Zorginstellingen lokaal en in de regio
www.zaanstad.steunwijzer.nl 
MEE Amstel en Zaan
www.mee-az.nl/gemeentes/zaanstad
Ondersteuning op diverse vlakken 
www.meedenker.zaanstad.nl
Uitleen SlimoTheek 
www.generatiethuis.nl/wat-is/slimotheek/
locatie-zaanstad
Ondersteuning op diverse vlakken 
Tuiniersstraat 32 | 075 - 616 41 08 
www.legerdesheils.nl/locatie/korpszaandam

Onderwijs
Basisscholen en speciaal onderwijs 
www.het-zaanplein.nl 
www.obsintveld.nl 
www.vrijeschoolzaanstreek.nl
Voortgezet onderwijs 
www.povo-zaanstreek.nl
Kinderopvang en peuterspelen 
www.tinteltuin.nl 
www.freekids.nl


