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Woord vooraf
‘Durf te veranderen’ was het motto van DEMOCRATISCH ZAANSTAD vier jaar geleden. Dat heeft u gedaan, door onze fractie in zetelaantal vier keer zo
groot te maken. Nogmaals onze hartelijke dank voor
het destijds door u in ons gestelde vertrouwen. In
de afgelopen periode heeft DEMOCRATISCH ZAANSTAD helaas afscheid moeten nemen van haar oprichter en naamgever, de heer Aart Molenaar. Dankbaar voor alle (politieke) lessen die hij ons heeft
meegegeven, denken wij met respect en waardering
terug aan zijn inzet voor de Zaanse politiek.
Met uw stem heeft u ervoor gezorgd dat DEMOCRATISCH ZAANSTAD in de afgelopen vier jaar bijvoorbeeld de volgende successen heeft kunnen noteren:
x

x

x

x

‘Hockeyvereniging De Kraaien’ en ‘Rugbyclub Zaandijk’ zijn van hun toekomst verze-

kerd door respectievelijk een geheel nieuw
complex binnen onze gemeentegrenzen en
doorgroeimogelijkheden op een nieuwe locatie.
Voor Zaanse ondernemers maakt de gemeente nu, op ons initiatief, in aanbestedingen gebruik van percelen, waardoor
(kleine) lokale ondernemers meer kans
maken bij lokale aanbestedingen. Ook is er
een project proactieve acquisitie voor bedrijvigheid opgestart, dat op termijn moet
leiden tot een vast onderdeel binnen de organisatie met voldoende capaciteit en financiële middelen.
Ons voorstel voor maatwerk, zodat voorkomen wordt dat mensen die boven de 110%
bijstandsnorm verdienen in financiële nood
verkeren of dreigen te komen, haalde het
landelijk nieuws en dient nu als blauwdruk
voor andere gemeenten. Bij een volgende
aanbesteding van hulpmiddelen wordt
meegenomen dat de leverancier deel uitmaakt of zich aansluit bij een landelijke
pool voor sportprotheses.
De wijk Poelenburg krijgt na 30 jaar eindelijk de aandacht en hulp die het verdient en
de ambtelijke en bestuurlijke organisatie
wordt onderzocht op weerbaarheid in de
strijd tegen ondermijnende criminaliteit.

Zomaar een greep uit de vele successen die wij de
afgelopen vier jaar hebben geboekt dankzij uw ondersteuning.
Belofte maakt schuld is een oud Nederlands gezegde en een kernwaarde van en voor DEMOCRATISCH ZAANSTAD: afspraak is afspraak. Tevens staan
wij bekend om ons grote rechtvaardigheidsgevoel,
onze dossierkennis en ons doorzettingsvermogen.
Voorstellen beoordelen wij niet op herkomst maar
op kwaliteit en de effecten op onze gemeente en
haar inwoners.
DEMOCRATISCH ZAANSTAD heeft ook visies voor
Zaanstad. De ontwikkeling van Zaanstad als waterstad komt op gang door onze beleidsnota waardoor
via aanlegsteigers en een waterkaart gebieden voor
waterrecreatie worden ontwikkeld. Een fietsnota
waarin alternatieven en oplossingen worden aangereikt voor onveilige verkeerssituaties, een energienota waarin blauwe energie (water) en zonenergie
centraal staan, en een leegstandnota met alternatieven en oplossingen voor leegstaande panden krijgen de komende periode een vervolg.
Dit jaar staat u als inwoner van Zaanstad weer voor
de keuze: heeft u vertrouwen in oude of in nieuwe
antwoorden? Wij zijn van mening dat een overheid
betrouwbaar, integer, open en transparant dient te
zijn. Wilt u nog vier jaar dezelfde politieke partijen
aan het roer in Zaanstad? Partijen die de Zaanse
bestuurscultuur van willekeur, misbruik van macht
en niet of het onjuist informeren van de gemeenteraad en rechters, omarmen, met enorme schade
voor u als burger van deze gemeente tot gevolg.
Vertrouwen weg, torenhoge kosten aan juridische
procedures en grootschalige verkwisting van gemeenschapsgeld. Óf geeft u ons kritische en constructieve geluid opnieuw een kans?
Het gaat om Zaanstad, om politieke beslissingen die
nooit genomen mogen worden door dictaten vanuit
Den Haag, ook niet via ‘lokale’ afdelingen van landelijke partijen. Als u klaar bent voor verandering,
voeg dan de daad bij het woord en stem 21 maart
2018 op DEMOCRATISCH ZAANSTAD, lijst 5.
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Verandering door daadkracht!
Inleiding

Ons motto voor de komende vier jaar is: ‘Verandering door daadkracht’. Wat verstaan we daaronder?
Wij willen ons niet laten leiden door de landelijke
politiek. DEMOCRATISCH ZAANSTAD is vooral een
plaatselijke, Zaanse politieke partij. Een partij die
het Zaanse belang vooropstelt, maar wel met oog
voor de regionale effecten van onze beleidskeuzes.
Zo dienen wij de belangen van de inwoners van
deze gemeente het best.
Besturen van een gemeente is een zaak is voor alle
inwoners en dit geldt ook voor Zaanstad. DEMOCRATISCH ZAANSTAD is van mening, dat door het gemeentebestuur een beleid gevoerd moet worden,
mede afgestemd op inzichten en wensen van de inwoners, los van landelijke partijpolitiek. Lokale
thema’s vragen lokale oplossingen, landelijke vraagstukken vereisen een landelijke aanpak.
De landelijke politiek dient zich (grondwettelijk) op
afstand te bewegen van de gemeentepolitiek. Hoe
anders is de realiteit. De landelijke politieke leiders
klimmen op zeepkisten in het centrum van Zaanstad, of komen onze senioren bevragen over hun
leefsituatie. Anderen roepen in de media dat de
‘verkiezingen begonnen zijn’. Welke verkiezingen?
Juist, de gemeenteraadsverkiezingen, die in feite
helemaal niets te maken hebben met Den Haag.


Veranderingen in de samenleving vereisen aanpassing van politiek en bestuur

Vanaf halverwege de jaren zestig van de vorige
eeuw begint de samenleving te individualiseren.
Werd tot die tijd in Nederland je identiteit bepaald
door de zuil waartoe je behoorde (de katholieke, de
protestantse, de socialistische of de liberale), vanaf
de jaren zestig krijgen mensen meer vrijheid om te
kiezen bij wie ze willen horen of om juist helemaal
nergens bij te horen; ze bepalen zelf wie ze willen
zijn.
Gezag was voor ambtsdragers nog geen halve eeuw
geleden iets vanzelfsprekends, maar tegenwoordig
is gezag niet automatisch verbonden met een ambt
of functie en moet het worden verworven. Dit besef
lijkt nog niet bij alle bestuurders doorgedrongen te
zijn. Een politicus moet kunnen rekenen op de steun
en het vertrouwen van zijn of haar kiezers doordat
hij/zij daadwerkelijk handelt als vertegenwoordiger
van degenen die hem/haar gekozen hebben: als
volksvertegenwoordiger. Niet de eigen of de partijpolitieke agenda moeten het handelen bepalen. Een
vergelijking met het bedrijfsleven leert dat het niet

tijdig aanpassen aan veranderenden marktomstandigheden of niet luisteren naar de ‘klant’ onherroepelijk zal leiden tot de ondergang van de onderneming. Zo hoort het ook in de politiek te gaan. De
politiek is er voor de burger en niet omgekeerd.
Doordat aan dit besef in de plaatselijke politiek te
weinig inhoud is gegeven hebben burgers zich afgekeerd van de politiek en het bestuur en zijn daardoor met de rug naar de gemeenschap gaan staan.
Dat moet anders en kan ook anders is onze overtuiging.
DEMOCRATISCH ZAANSTAD is van mening dat de oplossing ligt in persoonlijke democratie. DEMOCRATISCH ZAANSTAD wil een luisterend oor bieden aan
álle Zaanse inwoners en dat niet alleen in verkiezingstijd. In direct contact met de inwoners behartigen wij op een zakelijke en menselijke wijze úw belangen; dat is ons hoofddoel. Wij besteden zorg aan
de problemen die zich voordoen door in gesprek te
gaan en vertalen de vragen en zorgen die leven
naar behandeling in de gemeenteraad en/of het
ambtelijke apparaat.

Experimenteren met directe vormen van
democratie
Het is DEMOCRATISCH ZAANSTAD al vele jaren een
doorn in het oog dat de gemeente Zaanstad geen
gebruik maakt van de kennis die aanwezig is bij
onze plaatsgenoten. De angst van bestuurders voor
deze ‘inmening’ van burgers maakt dat mensen zich
daadwerkelijk afkeren van politiek en bestuur. Burgers om hun mening vragen is goed zolang burgers
de gewenste antwoorden geven. Maar referenda
leidden meer dan eens tot teleurstellingen bij politici. En om zichzelf voor die teleurstelling te behoeden, dient de invloed van de burger tot een democratisch minimum beperkt te blijven zo vindt de gevestigde orde. Dat moet en kan anders!
Wij hebben bewust gekozen voor het woord democratie in onze naam. Dat betekent dat u mee praat,
mee denkt en mee handelt. U heeft het voor het
zeggen. Niet één keer in de vier jaar, maar vier jaar
lang. Bij DEMOCRATISCH ZAANSTAD staat democratie
niet alleen voor het recht van de meerderheid, maar
ook voor het recht en de bescherming van de minderheid.

Kandidatenlijst
Hierna treft u onze kandidaten op de kandidatenlijst
aan die we met zeer vol zorg en ook betrokkenheid
van een onafhankelijke commissie hebben opgesteld. Op de lijst staan betrokken burgers van onze
gemeente die zich de afgelopen jaren met hart en
ziel hebben ingezet om – vaak tegen de stroom in –
verandering te bewerkstelligen.
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Juliëtte Esmée Rot

Inge Felices Hernandez

Paul Neimeijer

Willem Gort

Jos Kerkhoven

Hein Heijnen

Martin Fennema

Kevin van Amesfoort
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John Steygeman

Gerard Battem

Henk Terol
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Beleidsterreinen
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Jeugd en zorg
Jeugd- en jongerenbeleid is geen zaak van de gemeente alleen, maar een verantwoordelijkheid van
de hele samenleving. DEMOCRATISCH ZAANSTAD
vindt het van groot belang dat jongeren zich bewust
zijn van de invloed die ze hebben op hun eigen leefomgeving zonder dat ze daarvoor naar de stembus
hoeven. Het kan daarbij gaan om projecten waarbij
we jongeren betrekken bij de lokale politiek, maar
ook om projecten waarbij de gemeente jongeren
ondersteunt op weg naar werk. Jongeren en arbeidsmarktparticipatie is een thema dat steeds meer
onze aandacht vraagt als gevolg van de ondanks
het economisch herstel nog steeds te hoge jeugdwerkloosheid.
DEMOCRATISCH ZAANSTAD is van mening dat het
jeugd- en jongerenbeleid al start bij het huisvestingsbeleid. Starterswoningen moeten ruim beschikbaar zijn, zodat de jeugd en jonge gezinnen zich
kunnen vestigen in Zaanstad zonder dat zij hoeven
uit te wijken naar woonruimte elders in de regio.
Bovendien zal dit leiden tot een evenwichtige bevolkingsopbouw. Deze doelgroep vraagt ook om een
eigentijds voorzieningenniveau. Hiertoe rekenen wij
een goede kinderopvang, jeugdhonken, mogelijkheden voor schoolzwemmen en andere vormen van lichamelijke vorming, via school en sportverenigingen.
Jongeren weten zelf het beste wat er leeft onder
hun leeftijdsgenoten. Daarom vindt DEMOCRATISCH
ZAANSTAD dat de gemeente meer van hun deskundigheid gebruik moet maken. Het is een uitdaging
om ze op straat op te zoeken en uit te dagen zich in
te zetten voor de samenleving, het eigen dorp of de
eigen buurt of door ze te betrekken bij projecten
waar ze zelf baat bij hebben. Jongeren moeten
meer verantwoordelijkheid krijgen en nemen. Als wij
jongeren op deze manier serieus nemen blijven zij
gemotiveerd.

De jeugd is de toekomst en de jeugd heeft de toekomst. Ongestoord opgroeien in een gezonde, veilige omgeving is het recht van ieder kind. Passende
scholing en goede opvoeding in die omgeving biedt
kansen voor de ontwikkeling van talenten en vervullen van ambities. Ouders/opvoeders zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de opvoeding.
(Sport)verenigingen, voor- en naschoolse opvang en
regulier onderwijs spelen hierin ook een rol. Als ouders/opvoeders/omgeving het belang van het kind
schaden moet de gemeente ingrijpen. DEMOCRATISCH ZAANSTAD ziet de jeugdteams als motor, regievoerder bij zorgvragen rond het kind. Vanuit dat
oogpunt hebben alle andere betrokkenen een verantwoordelijke rol: ouders, onderwijs, artsen, en andere professionals. Het kind en kwaliteit staan centraal, de gemeente biedt ruimte aan professionals,
zodat die niet gehinderd worden door onnodige bureaucratische rompslomp bij de vervulling van hun
taken. De kinderrechtenverdragen vormen de minimale norm bij het vorm en inhoud geven aan beleid.

DEMOCRATISCH ZAANSTAD vindt dat jongeren meer
ruimte en ondersteuning moeten krijgen om ideeën
te realiseren en ambities te verwezenlijken. De
jeugd heeft voldoende goede plannen voor Zaanstad, maar kan hulp gebruiken bij het kenbaar maken van die ideeën. Niet óver hen praten maar mét
hen praten. Jongerenparticipatie moet bijdragen
aan het jeugdbeleid. Ideeën van politieke partijen,
de gemeente en organisaties moeten in die gesprekken niet centraal staan maar de jongeren zelf.
Dit draagt ook bij aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van jongeren.

Sport als medicijn tegen ter voorkoming
van jeugdoverlast en jeugddelinquentie
De afgelopen jaren is er veel op jongerenwerkers
bezuinigd. Zoveel dat wij het zicht op veel jongeren
zijn kwijtgeraakt. Dat heeft ertoe geleid dat niet tijdig is opgemerkt dat meerdere groepen jongeren
zich buiten onze maatschappij geplaatst voelen, met
alle gevolgen van dien. Voor jongeren die (dreigen
te) ontsporen kan sport het verschil maken tussen
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een keuze voor criminaliteit of het rechte pad. Dat
blijkt in ieder geval uit onderzoek dat de afgelopen
jaren is verricht. De effectiviteit van sportinterventies ter voorkoming van jeugdoverlast en jeugddelinquentie van adolescenten, lijkt hiermee een feit.
In Groot-Brittannië is onderzoek gedaan naar de effecten van diverse sporten in met name achterstandswijken. Het onderzoek ‘Teenage Kicks’ toont
aan dat sport positieve effecten heeft op in het bijzonder jongeren die kwetsbaar en gevoelig zijn voor
criminaliteit en/of bendevorming. Het onderzoek
toont ook aan dat sport een kosteneffectieve oplossing biedt voor overlast door hangjongeren en
jeugdcriminaliteit. Dit onderzoek bewijst dat sport
tot een gedragsverandering kan leiden en bijdraagt
aan de sociale ontwikkeling van jongeren in kwetsbare wijken.

Doordat alle organisaties op dezelfde manier werken
en handelen, is er geen speelruimte voor de jongeren. Dit werkt goed bij dreigende schooluitval zodat
er snel een actieplan opgesteld kan worden. Voor
sommige jongeren is school op dat moment niet de
oplossing. Dan is het van belang dat er geschikt
werk is om de jongeren een zinvolle dagbesteding
te bieden. DEMOCRATISCH ZAANSTAD vindt ook dat
meer ingezet moet worden op preventieve voorlichting over de gevaren van drugsgebruik onder deze
doelgroep. De laatste jaren zijn steeds meer negatieve gevolgen van drugs- en alcoholgebruik waar te
nemen. Zeker als we de jongeren op school willen
houden of aan het werk willen krijgen, moet daar
aandacht voor zijn.

In navolging van het zeer succesvolle Engelse voorbeeld, School Of Hard Knocks, is er thans een Nederlandse variant ontwikkeld onder de naam TurnOver. Zij richten zich op rugby, maar het oorspronkelijke project kent ook de sporten boksen en
strongman training.

DEMOCRATISCH ZAANSTAD is van mening dat sport,
structuur, fysieke en mentale/geestelijke gezondheid en weerbaarheid, competentie-ontwikkeling en
een gezonde leefstijl centraal moeten staan, waardoor jongeren klaargestoomd worden voor de volgende stap in het leven. Hierbij is de eigen verantwoordelijkheid het uitgangspunt. Jongeren worden
aangesproken op hun verantwoordelijkheden in de
samenleving. Het zijn niet alleen de rechten maar
ook de plichten waarop ingezet moet worden. Door
een goede samenwerking tussen jongeren, jongerenwerk, buurtbewoners, wijkagent, school, reclassering, zorgverleners, culturele en/of religieuze organisaties en de gemeente dienen de (bureaucratische) lijntjes kort gehouden worden. Minder praten
en meer doen!

DEMOCRATISCH ZAANSTAD heeft eerder voorgesteld,
gebruik te maken van positieve rolmodellen. Door
die in te zetten op straat kunnen de professionals
snel handelen bij problemen. Zodra er strafbare feiten worden gepleegd kunnen we ervoor kiezen om
de jongeren naar een jeugdgevangenis te sturen of
een programma aan te bieden, waarbij zij getraind
worden in de vaardigheden om hun leven te veranderen. Als een jongere strafbare feiten pleegt, dan
verdient hij straf, maar voor sommige jongeren is
het beter om ze onder schorsende voorwaarden aan
verschillende programma’s te laten deelnemen, zodat ze aan een stabiele basis werken en inzien dat
wat ze doen niet de juiste weg is. Dit is effectiever
en ook minder kostbaar dan jeugddetentie, waar ze
in aanraking komen met andere criminele jongeren.
Door schorsende voorwaarden op te leggen is er te
allen tijde ‘een stok achter de deur’ mocht hij/zij
zich niet aan de voorwaarden houden.
Er dient extra te worden ingezet op de broertjes en
zusjes van de bekende jeugdcriminelen om te voorkomen dat ook zij dezelfde kant op gaan. Hiervoor
is buurtgericht werken door middel van het buurtwerk, sportschool en school van groot belang. Ook
daarvoor is de inzet van een positief rolmodel vanuit
sport en/of cultuur van belang.
DEMOCRATISCH ZAANSTAD is van mening, dat de allerbelangrijkste opgave die de gemeente heeft om
contact met de doelgroep te hebben en houden is,
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onze belofte waarmaken. Jongeren hebben meer
aan ‘nee’ dan ‘we gaan kijken wat we voor je kunnen doen’. Het kost met name tijd die je moet investeren in een band met jongeren en hun netwerk,
maar als je ze hebt weten te bereiken, kan je ze
stappen laten zetten voor een betere toekomst en
daarbij is niet alleen de jongere zelf, maar ook de
maatschappij gebaat.
Daarom is DEMOCRATISCH ZAANSTAD voor:
x
Het inrichten van een jongerenadviesteam;
x
Het stimuleren van de samenwerking tussen sportverenigingen, onderwijs/bedrijfsleven;
x
Investeren in jongerenwerkers;
x
Het gebruiken van sport als ‘medicijn’, ter
voorkoming van overlast en jeugddelinquentie, door te starten met een pilot zoals
Turn-Over.

Eigen kracht, participatie en zelfredzaamheid De inwoners van Zaanstad zijn in de

eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit
van hun samenleving, en dienen verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leven en de omgeving. Eigen kracht, participatie en zelfredzaamheid
staan hierin centraal. Een ontwikkelde, beschaafde
samenleving waarin iedereen zichtbaar is en mee
kan doen, ongeacht fysieke of mentale belemmeringen. DEMOCRATISCH ZAANSTAD vindt dat mensen zo
lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen wonen en
deelnemen aan de maatschappij. De zorg dient in
onze participatiesamenleving toegankelijk én betaalbaar te blijven voor de toekomst. In onze participatiesamenleving doet iedereen naar vermogen mee.

Gericht investeren in welzijn bespaart kosten in de
zorg. Preventie is van groot belang om ook de zelfredzaamheid te bevorderen, voorkomen is beter dan
genezen. Zo kan de zorg voor iedereen en in het
bijzonder de meest kwetsbare inwoners in Zaanstad
gegarandeerd blijven.

Seniorenbeleid De bevolking van Zaanstad vergrijst in bepaalde wijken en dorpen snel. Vaak horen
wij de klacht dat ouderen moeite hebben het juiste
loket te vinden. Wij zullen als gemeente nog beter
moeten voorlichten en helpen, zodat mensen snel
op de hoogte zijn van bestaande regelingen en mogelijkheden tot ondersteuning. Ook zal er goed
moeten worden geluisterd naar belangenorganisaties en zal er meer aandacht moeten komen voor de
bouw van levensloopbestendige woningen en zorgwoningen. Mantelzorgers/vrijwilligers dienen beter
ondersteund te worden, waardoor vereenzaming
kan worden voorkomen, hetgeen de (geestelijke)
gezondheid weer ten goede komt. Daarnaast wil
DEMOCRATISCH ZAANSTAD dat er meer voorzieningen
in wijkcentra komen, zodat ouderen niet voor bijvoorbeeld een paspoort naar Zaandam moeten komen.

Daarom is DEMOCRATISCH ZAANSTAD voor:
x
Preventieve zorg om zelfredzaamheid te
bevorderen;
x
Ontzorgen van mantelzorgers door middel
van betere ondersteuning in hun werk,
door middel van vroegtijdig signaleren van
mogelijke overbelasting.

DEMOCRATISCH ZAANSTAD is van mening dat mensen
vaak heel goed zelf kunnen bepalen wat goed voor
ze is, daarom moet de zorgvraag centraal staan en
is een persoonlijke aanpak noodzakelijk. De gemeente ondersteunt, eigen kracht staat voorop. De
mantelzorg speelt hierbij een belangrijke rol, maar
ook is het belangrijk dat mantelzorgers ontzorgd
worden.

Een AED daar red je levens mee! Jaarlijks
zijn er in Zaanstad ruim 100 voorvallen, waarbij
mensen te maken krijgen met een hartcirculatiestilstand. Reanimatie is dan nodig en soms levensreddend. Vaak moet het hartritme door middel van een
elektrische schok genormaliseerd worden. Een AED
(Automatische Externe Defibrillator) kan zo'n schok
geven.
In de wijk Westerwatering is er door een particulier
initiatief een goed netwerk van opgeleide mensen
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en reanimatieapparatuur (AED) opgebouwd. DEMOCRATISCH ZAANSTAD wil dat dit netwerk wordt uitgebreid over de hele Zaanstreek.
Om dit te bereiken zullen er in Zaanstad AED’s geplaatst moeten worden in kasten die 24/7 toegankelijk zijn. Om de kosten binnen de perken te houden,
worden bedrijven benaderd om door hun aangeschafte AED’s beschikbaar te stellen. De gemeente
levert de buitenkast en de AED wordt aan de buitenkant van het bedrijfspand bevestigd.
Daarnaast wil DEMOCRATISCH ZAANSTAD toewerken
naar een situatie waarbij in het voortgezet onderwijs alle leerlingen elk schooljaar een reanimatiecursus volgen. Ervaring leert dat de meeste leerlingen
voor deze cursus zullen slagen. Daarmee zijn mogelijk levens te redden, maar je betrekt ook de jongeren bij de samenleving en laat zien dat ze een belangrijke rol kunnen vervullen.
DEMOCRATISCH ZAANSTAD vindt het de verantwoordelijkheid van de gemeente om ervoor te zorgen dat
er voldoende AED’s in Zaanstad beschikbaar zijn. Zo
waarborgen we voor iedereen snelle, adequate
hulp, wanneer die nodig is.

DEMOCRATISCH ZAANSTAD is voor:
x
Uitbreiding van het AED-netwerk over de
hele Zaanstreek;
x
Bekostigen van de buitenkast van de AED
door de gemeente, voor ondernemers die
hun AED ter beschikking stellen;
x
Afspraken met het voortgezet onderwijs
om ervoor te zorgen dat leerlingen elk jaar
een reanimatiecursus volgen.

Sociale wijkteams DEMOCRATISCH ZAANSTAD is
van mening dat de sociale wijkteams extra financiele ondersteuning nodig hebben, zodat zij meer
hulpverleners kunnen aanstellen. De drempel om
hulp te vragen is soms hoog. Om deze reden moeten andere drempels, bijvoorbeeld wachttijden, zoveel mogelijk voorkomen worden. Op deze manier

kan bij een hulpvraag snel gehandeld worden. Daarbij moet ervoor gewaakt worden dat de wijkteams
niet zélf hulp nodig hebben door overbelasting.
Daarom pleiten wij voor meer hulpverleners.

Volksgezondheid DEMOCRATISCH ZAANSTAD is
van mening dat zwaarlijvigheid (obesitas) teruggedrongen moet worden en dat wij ons leven bewuster en actiever inrichten, om zo hart- en vaatziekten, diabetes, kanker, longziekten en depressie te
voorkomen en of te verminderen. Het terugdringen
van zwaarlijvigheid voorkomt of vermindert niet alleen ziekte. Gezonde mensen verzuimen minder, leren beter, zijn productiever en gelukkiger. Naast
aandacht voor gezond eten speelt sport hierin een
belangrijke rol. Steeds meer mensen voelen zich in
ernstige mate eenzaam, doordat zij een hechte
band missen met anderen of minder contact hebben
met anderen dan eigenlijk goed is. Mensen die zich
langdurig of in ernstige mate eenzaam voelen, kunnen in een negatieve spiraal terechtkomen. Ernstige
eenzaamheid heeft negatieve gevolgen voor gezondheid, welzijn en voor maatschappelijke participatie. Eenzaamheid is niet een probleem dat zich
voornamelijk voordoet bij ouderen, maar komt in
bijna gelijke mate voor in alle leeftijdsgroepen.
Sportorganisaties/verenigingen kunnen nog veel
meer bijdragen aan het oplossen van bijvoorbeeld
dit maatschappelijke vraagstuk dan nu het geval is.
Dit vergt van de gemeente inspanningen voor projecten en samenwerking vanuit een duidelijke visie
op sport en maatschappij.

Duurzaam voedsel DEMOCRATISCH ZAANSTAD is
niet van mening dat de gemeente haar inwoners
moet stimuleren om meer plantaardig te eten. Wel
is het van belang burgers bewust te maken van de
meerwaarde van duurzaam voedsel. De Rijksoverheid stimuleert al de duurzame productie van voedsel. Producenten houden bij die productie rekening
met het milieu en met het klimaat. De slagkracht
van de centrale overheid is daarbij veel groter dan
die van de gemeente. Bij verduurzaming van voedsel gaat het niet zozeer om meer plantaardig eten
maar om vermindering van de milieubelasting en
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het afval, de verbetering van dierenwelzijn en bevordering van eerlijke handel. De niet-duurzame
productie van palmolie zorgt bijvoorbeeld voor de
kap van regenwouden in Indonesië.

Ontwikkelen naar vermogen De moderne
participatiemaatschappij is een samenleving waarin
iedereen de kans krijgt om zich naar vermogen te
ontwikkelen - ook mensen met onzichtbare beperkingen, zoals autisme. DEMOCRATISCH ZAANSTAD
streeft naar een autismevriendelijke gemeente op
alle levensgebieden, zoals onderwijs, wonen en
zorg. DEMOCRATISCH ZAANSTAD beschikt hierin over
de nodige expertise, in de vorm van een Zaans Autisme Ambassadeur, in samenwerking met autismegerelateerde instanties.
GGZ en wonen in de wijk Door de veranderingen in het geestelijke gezondheidsbeleid van de
centrale overheid is het een gegeven dat er steeds
meer kwetsbare mensen in de wijken komen wonen
en dat vraagt om een nieuwe focus, want iedereen
wíl wel zelfstandig wonen, maar is dat ook voor iedereen weggelegd? DEMOCRATISCH ZAANSTAD denkt
dat we dit vraagstuk de komende jaren centraal
moeten stellen. Er vinden steeds vaker incidenten
plaats met mensen vanuit de GGZ-doelgroep die
momenteel zelfstandig (of in een groepswoning) in
de wijk wonen.

harddrugsbeleid achterhaald is. Het huidige beleid
bereikt het tegengestelde van wat wordt beoogd.
Het heeft onbedoelde en ongewenste gevolgen en
staat een effectieve aanpak van de gezondheidsproblematiek, criminaliteit en overlast in de weg. Zaanstad heeft maar drie coffeeshops, wat veel te weinig
is voor een stad met zo’n 151.000 inwoners. Het tekort leidt tot overlast: te veel drukte bij de schaarse
coffeeshops en ook tot ‘blowen’ waar het niet de
bedoeling is.
Het beter spreiden van de shops over Zaanstad is
een must om geconcentreerde overlast te voorkomen. Daarom pleiten wij voor het openen van een
coffeeshop in Wormerveer of Krommenie. Op dit
moment is de aanvoer van softdrugs verboden,
maar de verkoop legaal. Dat werkt de georganiseerde misdaad in de hand en belemmert effectieve
controle op de kwaliteit van cannabis. Op deze manier wordt de verslavingszorg in haar werk belemmerd en is preventief handelen lastig, waardoor de
kans bestaat dat jongeren sneller in aanraking komen met vervuilde drugs of harddrugs.

Beschermd wonen is een vak apart. Laat je in wijken mensen wonen met een hoge zorgindicatie, dan
hebben zij buiten veel zorg ook voldoende begeleiding nodig. Dat betekent dat het Sociaal Wijkteam
ook een risico-inventarisatie moet kunnen maken. Is
de wijk wel veilig genoeg voor een client?
De politiek wil toe naar een systeem waarbij het
merendeel van de cliënten in de GGZ, ambulant
wordt begeleid. Dit is voornamelijk een geldkwestie.
We zien ook dat veel klinieken en gesloten afdelingen al zijn opgedoekt. Het is dus een onvermijdelijk
gegeven dat er meer mensen ambulant begeleid
worden en gaan worden. Wat voor invloed heeft dit
op de maatschappij? Worden er geen cliënten in de
maatschappij ‘gedropt’ die daar nog niet klaar voor
zijn en daardoor een gevaar zijn voor zichzelf en
hun omgeving? Hoe vinden we de balans tussen betere en betaalbare zorg, en het leveren van de
juiste zorg op maat?
Een oplossing kan zijn dat mensen langer blijven
wonen in een half open behandelsituatie, totdat duidelijk is of het voor de betrokkenen en zijn omgeving veilig genoeg is om volledig zelfstandig te wonen.

Verslaving en overlast DEMOCRATISCH ZAANSTAD

is van mening dat het Nederlandse soft-en

Daarom is DEMOCRATISCH ZAANSTAD voor:
x
Realisatie van een coffeeshop in ZaanstadNoord;
x
Meer aandacht voor preventie en behandeling drugsverslaving.

Onderwijs: kansen bieden, kansen pakken Aan de ene kant hebben veel bedrijven in de
Zaanstreek problemen met het vervullen van hun
technische vacatures. Aan de andere kant hebben
veel praktisch ingestelde leerlingen op het VMBO
moeite met hun motivatie.

DEMOCRATISCH ZAANSTAD wil daarom een ambachtsschool nieuwe stijl binnen de gemeentelijke grenzen
realiseren: het zogenaamde Vakcollege. Een Vakcollege is een arbeidsmarktgerichte opleiding in het
VMBO, waarbij veel wordt samengewerkt met het
MBO en werkgevers. Op een Vakcollege wordt vanaf
het eerste jaar aan praktisch ingestelde jongeren
een vak geleerd. Dit werkt voor deze leerlingen zeer
motiverend, waardoor er bijna geen uitval van
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leerlingen is. En wat belangrijk is, ze worden opgeleid tot vakmensen waar bedrijven om staan te
springen. Zo helpen wij ondernemers enerzijds en
jongeren anderzijds! In het hele land zijn er nu ruim
30 van deze scholen. Dit hoeft geen nieuwe school
te zijn, maar kan bijvoorbeeld een samenwerking
zijn tussen een bestaande VMBO-school en de Techniek Campus Zaanstreek. Er hoeft maar een kleine
stap gezet te worden om dit te kunnen realiseren.

Huisvesting scholen De laatste jaren is er veel
geïnvesteerd in de gebouwen voor het voortgezet
onderwijs. Ook is men nu bezig met de huisvesting
van het primair onderwijs. Echter door niet naar de
omwonenden te luisteren hebben diverse projecten
grote vertraging opgelopen of dreigen nog vertraagd te gaan worden. DEMOCRATISCH ZAANSTAD
wil dit voorkomen door in overleg te gaan en niet
door rechtszaken te voeren.
Integratie Integreren betekent een bijdrage leveren aan onze samenleving. DEMOCRATISCH ZAANSTAD is van mening dat het beheersen van de Nederlandse taal de basis is om te kunnen wonen,
werken, leren, sporten en recreëren binnen onze samenleving. Het leren van de Nederlandse taal is de
verantwoordelijkheid van het individu, de gemeente
faciliteert. Voorwaarde voor een sociale uitkering is het leveren van een inspanning om de Nederlandse taal machtig te worden. DEMOCRATISCH
ZAANSTAD vindt dat de gemeente bewoners, organisaties, en activiteiten die de integratie niet bevorderen, op geen enkele wijze moet ondersteunen.
Gelijkwaardigheid Een ieder is gelijkwaardig,
maar niemand is gelijk. In een rechtsstaat heeft iedereen gelijke rechten en deze worden in de grondwet geborgd. Iedereen dient in vrijheid te kunnen
leven, maar ook de vrijheden van de ander te respecteren. In een vreedzame samenleving is er respect voor andermans opvattingen, eigendommen,
etnische afkomst, geaardheid, geloof, maatschappelijke positie, keuzes en gevoelens.

Moskee Assendelft DEMOCRATISCH ZAANSTAD is
van mening dat er geen moskee of Islamitisch Cultureel Centrum mag komen in Assendelft. Omdat integratie en begrip voor elkaar, nodig zijn om diverse
culturen binnen de gemeente Zaanstad op een
goede manier met elkaar te laten samenleven, is
het van belang om activiteiten te ontplooien die bedoeld zijn voor alle inwoners. Wij zijn van mening
dat er voor gewaakt dient te worden dat bevolkingsgroepen op zichzelf gericht raken en zich zodoende
isoleren. Het voornemen van Stichting Ar-Rahma &
Kleurrijk Saendelft om in het multifunctionele gebouw, naast een moskee, ook kinderopvang, buitenschoolse- en sportactiviteiten te realiseren vinden
wij dan ook zorgelijk. Ook het gebrek aan transparantie over de herkomst van geldstromen waarmee
het gebouw gefinancierd zal worden en de samenstelling van besturen draagt niet bij aan het creëren
van draagvlak onder belanghebbenden.
Religieuze uitingen Politiek en godsdienst dienen
gescheiden te zijn. De vrijheid van godsdienst is een
kernwaarde van onze samenleving waar veel
waarde aan gehecht mag worden. DEMOCRATISCH
ZAANSTAD hecht echter ook waarde aan het recht
van de burger om gevrijwaard te blijven van de
godsdienstige, culturele of politieke overtuiging van
zijn gemeenteambtenaar of onderwijzer van zijn
kinderen. Wij zijn niet tegen het dragen van religieuze uitingen, maar zijn wel van mening dat, het
zichtbaar dragen van religieuze uitingen bij een
ambtenaar in functie, in strijd is met het recht van
de bewoner op een onafhankelijke ambtenaar. De
burger heeft recht op een neutrale overheid. Ambtenaren dienen zich te onthouden van religieuze uitingen.
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lopende jaar 2018 ziet het UWV dit aantal jaarlijks
met 1000 afnemen. De WW-percentages verlopen
van 3.9 procent naar 3.3 in 2017 en 2.8 procent in
2018. Het aantal banen stijgt dit lopende jaar met
bijna 1.4 procent. De groei zit met name in de
bouw, de distributie en consumentendiensten. Daaronder vallen detailhandel en horeca.

Daarom is DEMOCRATISCH ZAANSTAD voor:
x
Het niet langer accepteren van thuis zitten
wachten. Dit zal moeten leiden tot het
(in)korten op/van de uitkering, indien niet
actief meegedaan wordt aan werkparticipatieprojecten;
x
Actiever sturen op specifieke mogelijkheden van werkzoekenden naar banen in
productiebedrijven;
x
Het verplichten van werkzoekenden met
een uitkering tot het uitvoeren van werkzaamheden, bijvoorbeeld in de zorgomgeving, het schoonhouden van openbare
ruimtes, het opruimen van straatvuil, het
bewaken van bepaalde ruimtes via buurtcontroles, etc.
x
Stimuleren van organisaties en activiteiten
die integratie bevorderen.

Werk, inkomen en economie
Uit werkgelegenheidscijfers tot en met 2016 van het
UWV, bleek de Zaanstreek, vergeleken met de overige Noord Hollandse regio’s, sterk in groei achter te
blijven. In de Zaanstreek was de banengroei 0.6%
vergeleken met de groei van Amstelveen en Oostzaan respectievelijk 10.4% en 7.2%. En ja ,daar
heeft de groei van Amsterdam van 3% uiteraard
mede voor gezorgd. In 2016 bedroeg de groei van
de werkgelegenheid in Noord-Holland 1.9%. De
Zaanstreek scoort daar, ondanks de toen al sterk
toenemende groei van de werkgelegenheid, nog
steeds tegenvallende resultaten.
Hoe ziet de werkgelegenheid anno 2017 in de Zaanstreek eruit? Uit een observatie van het UWV zijn de
verwachtingen al positief in 2017, maar nog meer in
2018.
Banengroei Zaanstreek in 2017 en 2018? De
aantrekkende economie is al langer zichtbaar in de
WW-cijfers. Het UWV ziet voor dit jaar de WW-uitkeringen in Zaanstreek-Waterland verder dalen. Waren dat er in 2016 nog afgerond 7000, voor dit

De arbeidsregio Zaanstreek-Waterland profiteert bovengemiddeld van het herstel van de economie door
de strategische ligging, grenzend aan Amsterdam.
Economisch gezien staan alle seinen op groen. In de
Randstad en met name Zaanstreek-Waterland worden de verwachtingen extra gekleurd door de aanhoudend sterke economie van de stad Amsterdam.
Een kwart van de Zaanse werkenden werkt in Amsterdam. In Purmerend is dat nog sterker het geval
(bijna de helft).

Ondanks de aantrekkende economie, ook in de
Zaanstreek, neemt de werkgelegenheid niet genoeg
toe om iedereen die kan of wil werken een betaalde
baan te bieden. Daardoor dreigen groepen die het
voor de recessie al moeilijk hadden en groepen die
tijdens de crisis hun arbeidsmarktpositie verloren
niet makkelijk weer werk te kunnen vinden of zich
op de Zaanse arbeidsmarkt een positie te kunnen
verwerven. Die groep, met zo’n diversiteit aan ervaringen in tal van sectoren, zou zicht moeten hebben
op een nieuwe uitdaging om aldus weer bij te kunnen dragen aan de economische groei van de Zaanstreek en uiteraard ook om zich uit het sociale isolement te kunnen ontworstelen.
De economie in Nederland groeit. De werkgelegenheid trekt in vrijwel alle sectoren aan. Het aantal vacatures groeit fors. Waarom profiteert de Zaanse
werkzoekende hier niet van? Laagopgeleiden, specifieke beroepsrichtingen, niet-westerse migranten,
oudere langdurig werklozen en arbeidsbeperkten
voelen de achterblijvende arbeidsparticipatie in de
Zaanstreek aan den lijve. Een groeiende werkgelegenheid en vacaturemarkt in Zaanstreek/Waterland
kan door een betere gemiddelde opleiding, betere
aansluiting op de arbeidsmarkt, de noodzaak van
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het aanleren van de Nederlandse taal, betere aansluiting op de beschikbare huidige banenmarkt worden opgepakt. Voor de korte termijn zijn er volop
mogelijkheden voor bedrijven om hun groei te versterken. Bijvoorbeeld door het aantrekken van goed
opgeleid personeel of in ieder geval personeel dat
aan het werk wil. Voor de benoemde specifieke
doelgroepen vindt DEMOCRATISCH ZAANSTAD dat er
specifiek sturend beleid nodig is.
Economische ontwikkelingen in Noord-Holland De cijfers spreken voor geheel Noord-Holland,
veel positieve verwachtingen en daarmee ook de
daaruit voortvloeiende positieve effecten.
Wat is de toegevoegde waarde voor Zaanstad? Dat deze groei voor een groot deel komt
door de regio Amsterdam en Schiphol is voor velen
geen reden om zich zorgen te maken voor Zaanstad
als economisch autonoom gebied. Die houding heeft
ervoor gezorgd dat Zaanstad eigenlijk niet eens
meer in staat is haar financiële huishouding op orde
te houden.
Met de nabije toekomst in het vizier en de kennis
over de ondernemende Zaanse topondernemers als
Verkade, Albert Heijn, de vele fabrieken aan de
Zaan en nog veel meer positieve herinneringen aan
een boeiende economische periode laat Zaanstad
zich nu van een heel andere kant zien.

technische sectoren met in hun kielzog jonge bewoners, kan bereikt worden door bijvoorbeeld de kans
om hier vooralsnog goedkopere huizen te kunnen
aanschaffen in verhouding tot de ons omringende
regio’s. Daarnaast is dichtbij het werk kunnen wonen en daarmee en passant ook bij te dragen aan
een schoner milieu door gebruik te maken van het
OV te maken, ook een belangrijke pré.
Daarom pleit DEMOCRATISCH ZAANSTAD ervoor dat:
x
Zaanstad in haar visie de vestiging van
nieuwe bedrijven en jongere bewoners in
de sub-urb van Amsterdam stimuleert,
door de twee groeigebieden Hembrug en
Achtersluispolder te ontwikkelen. Daarmee
is ook de noodzaak van snelle besluitvorming duidelijk, hoewel die uiteraard niet
ten koste mag gaan van de zorgvuldigheid;
x
De vestiging van innovatieve en creatieve
onderwijsinstellingen en in het kielzog
soortgelijke bedrijven, essentieel is om de
weerbaarheid van deze gemeente te verhogen. Dit geldt zowel voor de economische versterking alsook de uitbouw van de
werkgelegenheid en daarmee voor de aantrekkelijkheid die inherent is aan een verjongende stad . Dit lijkt DEMOCRATISCH
ZAANSTAD de allerbelangrijkste uitdaging
voor de komende raadsperiode.
Deze middellangetermijnvisie zal positieve economische effecten hebben op het midden- en kleinbedrijf
in de mode-, reis- en voedselbranche, maar ook
voor de horeca, sportverenigingen, en tal van andere faciliteiten en de recreatie in de gehele Zaanstreek.
Er zijn veel bronnen van steden/regio’s te raadplegen die dit beleid al eerder hebben ingezet en daarmee goede resultaten hebben geboekt. Daarom is
DEMOCRATISCH ZAANSTAD van mening dat het tijd is
dat de Zaanstreek nu eens een stap voorwaarts
durft te zetten in plaats van volgzaam beleid te implementeren.

Een kant die niet past, maar door een bestuurlijke
(landelijke) cultuur, van niet stimuleren, maar passiviteit en vooral het niet activeren van onze minderheden, is de motivatie bij de oorspronkelijk bewoners om ergens de schouders onder te zetten negatief beïnvloed. En daaraan mag de huidige politieke
lokale elite zich medeschuldig achten.
Het hoofd bieden aan de uitdaging om in 2025 een
Zaanstreek te hebben, waarin de vergrijzing een
halt is toegeroepen door de vestiging van o.a. jonge
innovatieve bedrijven in de ICT, food en andere

Voor de gemeentelijke voorzieningen en financiële
huishouding is dit een enorme uitdaging. Met meer
draagkrachtige inwoners kan de gemeente Zaanstad
een effectiever groeibeleid stimuleren dat leidt tot
een gezondere financiële huishouding en dus zal
haar negatieve financiële vermogen versneld naar
een positieve positie kunnen veranderen. Een uitdaging waar DEMOCRATISCH ZAANSTAD graag aan meewerkt met de door haar voorgestelde initiatieven in
de twee groeigebieden, haar visie op onderwijs,
haar visie op een gezonde en sportende samenleving, waar onderwijs, recreatie, werken en participeren in een actieve stad die ertoe doet de benodigde verandering kan bewerkstelligen.
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Ondernemen is ondernemend zijn! DEMOCRATISCH ZAANSTAD heeft een groot hart voor ondernemers, want zij zijn de motor van de economie en de
werkgelegenheid in onze stad. Ondernemers moeten kunnen doen waar ze goed in zijn en de gemeente moet doen wat haar kerntaak is: het ondersteunen en faciliteren van ondernemers. Dit valt of
staat met een ondernemersvriendelijk klimaat,
waarin de gemeente op de hoogte is van nieuwe initiatieven en ontwikkelingen.

plaats kunnen innemen. De zeer grootschalige logistiek moet een plek krijgen in Zaanstad.

Lokale ondernemers krijgen ons inziens voorrang;
de aanbestedingswet- en regelgeving dient zodanig
te worden opgesteld en uitgevoerd dat maximaal
gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden om
lokale ondernemers kansrijk te maken om gemeentelijke opdrachten binnen te halen. Dit hebben wij
door middel van een motie bij de begroting 20152018 gerealiseerd.
Het creëren van banen binnen onze gemeentegrenzen valt of staat volgens DEMOCRATISCH ZAANSTAD
door een gerichte proactieve acquisitie van bedrijvigheid. Dit draagt bij aan een versterking en duurzaam behoud van de werkgelegenheid in Zaanstad.
Via een motie hebben wij bereikt dat een project
proactieve acquisitie wordt opgestart, dat op termijn
een vast onderdeel binnen de organisatie zal worden, met voldoende capaciteit en financiële middelen.
Succesvol ondernemen is óók topsport! Sport en ondernemen gaan hand in hand en vervullen tegelijkertijd een belangrijke maatschappelijke rol. Door
het bijeenbrengen van ondernemers en sporters
kunnen beiden elkaar versterken. Ondernemers zouden namelijk potentieel kunnen ‘vissen’ uit een
poule van jonge gemotiveerde mensen die hun sporen in de sport hebben verdiend.

De profilering als Food-industrie en Logistieke stad
in de regio moet verder worden versterkt. DEMOCRATISCH ZAANSTAD vindt dat Zaanstad de rol op
economisch gebied moet pakken die hoort bij deze
stad. Dat betekent een ruim budget om dit ambtelijk en bestuurlijk in te kunnen vullen. In de dienstverlening van de gemeente moet de klant, ondernemer en inwoner, centraal staan. Eén aanspreekpersoon, accountmanager, die alle zaken voor je regelt binnen het gemeentehuis. Bij vergunningaanvragen wordt proactief meegedacht. Zowel kwaliteit
als doorloopsnelheid zijn van belang.

Vestigingsklimaat DEMOCRATISCH ZAANSTAD is
van mening dat het georganiseerde bedrijfsleven
een grotere rol dient te krijgen in het beleidsvormingsproces. Dat moet leiden tot draagvlak bij ondernemers. Het vestigingsklimaat van Zaanstad, de
herontwikkeling van beschikbare bedrijventerreinen
en het beheer van bestaande bedrijventerreinen
moet een samenwerking tussen overheid en ondernemers zijn. De Metropool Regio Amsterdam (MRA)
heeft een grote aantrekkingskracht op buitenlandse
bedrijven. Daarom is acquisitie van nieuwe bedrijven voor Zaanstad van levensbelang. De primaire
sector is voor Zaanstad de Metropool Amsterdam,
met name de haven van Amsterdam en Schiphol het
fundament van de bloeiende economie. Deze sector
kent uitdagingen op vooral bedrijfseconomisch gebied. De logistieke sector is voor Zaanstad een
groeimarkt. Voornamelijk de logistiek die gericht is
op Europeese Distributiecentra’s zal een belangrijke
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de diverse kernen. Het streven moet erop gericht
zijn om tot compacte winkelgebieden te komen
waar de bevolking van Zaanstad terecht kan om te
winkelen, te verblijven en van de horeca gebruik te
maken. Dit vereist een stevig centrummanagement
dat net als het georganiseerde bedrijfsleven een rol
krijgt in de beleidsvorming. Het horecabeleid dient
een goede mix te zijn tussen ruimte voor ondernemen en bescherming van de omgeving en openbare
orde. Een horecaondernemer die zijn verantwoordelijkheid neemt ter voorkoming van overlast en verstoring van de openbare orde mag in de ogen van
DEMOCRATISCH ZAANSTAD rekenen op een lagere regeldruk. We denken daarbij aan ontheffingsmogelijkheden ten aanzien van de exploitatievergunningsplicht. Bij overtreding van de voorwaarden zal
de ontheffing worden ingetrokken. DEMOCRATISCH
ZAANSTAD vindt dat de behandeling van vergunningen binnen drie weken plaats moet vinden. Voor
vergunningverlening, toezicht en handhaving, een
van de gemeentelijke taken waar ondernemers vaak
mee te maken krijgen, is een klantgerichte houding
vereist. DEMOCRATISCH ZAANSTAD is van mening dat
de gemeente hier een ondersteunende en proactieve houding dient aan te nemen.
DEMOCRATISCH ZAANSTAD is van mening dat ondernemers zelf mogen bepalen wanneer ze hun diensten aanbieden. Het aantal koopzondagen hoeft
naar onze mening dan ook niet beperkt te worden
tot 12 per jaar. DEMOCRATISCH ZAANSTAD is een
voorstander van minder regels en grotere vrijheiden
voor bedrijven die hun diensten op een door hen
gewenst moment willen aanbieden. Datzelfde geldt
voor de horeca. Horecaondernemers in Zaanstad
werken niet op een eiland. Zolang er geen regiobreed beleid is, mogen we ondernemers geen eenzijdige regels opdringen. Met Amsterdam-centrum
op 15 minuten afstand, met zijn eigen beleid, is het
onlogisch te denken dat ‘stappers’ niet aan hun
trekken zouden komen. DEMOCRATISCH ZAANSTAD
wil, zolang het regiobrede beleid er niet is, streven
naar uniforme openings- en sluitingstijden. Wij zijn
van mening dat meer horeca welkom zou zijn in
Zaanstad, bijvoorbeeld op de Gedempte Gracht. De
Gedempte Gracht is ‘s avonds en ‘s nachts totaal
uitgestorven omdat alle horeca geconcentreerd is
op de Dam. DEMOCRATISCH ZAANSTAD zou graag levendigheid zien langs de Gedempte Gracht en op
meerdere plekken in Zaandam, ook buiten het centrum en de dorpen.

City marketing
DEMOCRATISCH ZAANSTAD vindt dat er meer geld beschikbaar moet komen om via city-marketing meer
evenementen te laten plaatsvinden in onze gemeente. De evenementen moeten als gemeenschappelijke doelstelling hebben; het geven van een
positief landelijk beeld van Zaanstad.
Toerisme is een belangrijke economische activiteit,
ook in onze gemeente. Maar bij toenemende concurrentie komen toeristen niet vanzelf naar ons toe.
DEMOCRATISCH ZAANSTAD wil daarom een toeristisch
beleid dat echt van deze tijd is. Omdat de ontwikkelingen in deze sector snel gaan, moeten we goed
luisteren naar onze bezoekers, bewoners en ondernemers. Wij vragen van onze toeristische organisaties (Stichting Marketing Zaanstreek en Amsterdam
Marketing) dat zij samenwerken om onze gemeente
voor toeristen optimaal op de kaart te zetten. In het
decor van onze molens en ons cultureel erfgoed, is
onze gewaardeerde Zaanse Schans met ongeveer
drie miljoen bezoekers per jaar de belangrijkste attractie. DEMOCRATISCH ZAANSTAD wil de toeristenbelasting afschaffen. Daarmee zal de gemeente aantrekkelijker blijven voor toeristen.

De verschillende winkelcentra binnen de gemeente
hebben nadrukkelijke de aandacht van DEMOCRATISCH ZAANSTAD. Hoewel winkelen nog steeds vrijetijdsbesteding nummer één is, is het winkelgedrag
flink veranderd. De gemeente is verantwoordelijk
voor de openbare ruimte in de winkelgebieden van
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DEMOCRATISCH ZAANSTAD is ook realistisch; de toenemende gemeentelijke investeringen in de toeristische sector moeten ook bekostigd worden. DEMOCRATISCH ZAANSTAD wil daarvoor samen met de ondernemers en de toeristische bedrijven oplossingen
bedenken. DEMOCRATISCH ZAANSTAD wil creatieve
ondernemers die Zaanstad toeristisch op de kaart
willen zetten graag actief helpen. DEMOCRATISCH
ZAANSTAD wil ruimtelijk meewerken aan nieuwe
voorzieningen voor toerisme, waarbij te denken valt
aan (stads- en dorps)hotels, bed and breakfasts,
camperplaatsen in de dorpskernen, plekken voor
(stads)campings en ligplaatsen voor boot-passanten. Hetzelfde geldt voor voorzieningen voor recreatiesport. Om toerisme en recreatie te bevorderen is
het aanleggen en opwaarderen van wandel- en
fietsroutes belangrijk, maar bijvoorbeeld ook goede
vaarroutes om de stad en onze dorpskernen nog
aantrekkelijker te maken. DEMOCRATISCH ZAANSTAD
wil de toeristische kracht van Stad & Land van onze
gemeente beter gebruiken. De aantrekkingskracht
van de kust en Amsterdam dichtbij onze gemeente
zijn daarbij ook belangrijk. Samenwerking met de
regio is dus nodig. Inspanningen om nieuwe toeristenmarkten voor onze gemeente aan te boren, in
het bijzonder de ontwikkeling op het hembrugterrein, moeten worden voorgezet.

Daarom is DEMOCRATISCH ZAANSTAD voor:
x
Het instellen van 1-loket, waardoor een ondernemer voortaan één aanspreekpunt
heeft, één ambtenaar aan het loket die alle
zaken regelt binnen het gemeentehuis: of
dit nu gaat om vergunningen, hulpvragen
of acquisitie;
x
Een rode loper voor ondernemers door
middel van versterking van acquisitie,
vooral in de logistiek (zie ook vestigingsklimaat);
x
Het nakomen van afspraken, het tijdig beantwoorden van brieven en betalen van
proceskosten, problemen zo snel en goed
mogelijk oplossen;
x
Het toegankelijk en dienstbaar opstellen
van gemeentebestuur en ambtelijk apparaat tegenover plaatsgenoten;
x
Het oprichten van een afdeling acquisitie
die uitsluitend belast is met de taken die
vallen onder het overtuigen van bedrijven
van de aantrekkelijkheid van Zaanstad en
het daadwerkelijk realiseren van de vestiging van deze bedrijven;
x
Nazorg, Zaanstad bevraagt vertrekkende
bedrijven voortaan over hun reden om de
gemeente achter zich te laten en werkt aan
verbetering van de kritiekpunten.

Maatschappelijke voorzieningen
In het licht van de individualisering van de maatschappij en de dreigende vervreemding van onze
culturele geschiedenis is kunst en cultuur een belangrijk thema. Kennis van kunst en cultuur behoort
tot de algemene ontwikkeling van de mens. DEMOCRATISCH ZAANSTAD vindt dat er in heel Zaanstad,
dus ook in de dorpen een breed en betaalbaar aanbod moet zijn aan culturele mogelijkheden. Daartoe
dient een brede visie op de cultuurbeleving in Zaanstad te worden ontwikkeld. Dat het huidige college
alles wil centreren in een cultuurcluster is dan ook
een doorn in het oog van DEMOCRATISCH ZAANSTAD.
Wij zijn ook voorstander van meerdere vestigingen
van ‘de Bieb’ in de dorpen/wijken.
Het Cultuurpaleis Het plan is om een cultuurpaleis op de allerduurste plek binnen het centrumgebied van Inverdan neer te zetten. De reden dat het
cultuurpaleis op deze plek komt is een geheime afspraak met de NS, waarbij de gemeente beloofd
heeft een grote publiekstrekker naast het nieuwe
gemeentehuis te bouwen. Volgens het huidige college, de coalitiepartijen en GroenLinks, is dit een
geweldig plan dat maar liefst €38,6 miljoen kost. Tel
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daarbij op een explotatie-tekort van €2 miljoen per
jaar. Na eerst een mislukte aanbesteding (geen
bouwer had interesse), een extra kredietbesluit van
€7,7 miljoen, zijn de kosten inmiddels opgelopen tot
€46,3 miljoen. Het college weigerde een verzoek tot
het houden van een raadgevend referendum, ondanks een positief advies van twee hoogleraren,
maar verloor het verzet glansrijk bij de rechtbank
Noord-Holland. Welke burgers in Zaanstad zitten er
te wachten op een cultuurpaleis? DEMOCRATISCH
ZAANSTAD in ieder geval niet en wij blijven ons verzetten tegen de bouw ervan. Wij stellen voor een
congrescentrum met hotel te bouwen. Dit levert
geld op in plaats van bijna €50 miljoen aan kosten.
Er zijn prima alternatieven te bedenken die een
fractie kosten van het huidige plan en waardoor er
genoeg geld overblijft voor een betere spreiding van
cultuur in de rest van Zaanstad. Daarom pleit DEMOCRATISCH ZAANSTAD al sinds jaar en dag voor het laten verrijzen van een congres- en vergadercentrum
op de plaats waar nu het cultuurpaleis gepland is.
Aan een dergelijke voorziening is in Zaanstad en de
regio veel behoefte.
Subsidies en cultuur DEMOCRATISCH ZAANSTAD
vindt dat het subsidiëren van ‘professionele cultuur’,
zoals het Zaantheater en het Zaans Museum, geen
kerntaak van de gemeente is. Het aanbod van culturele voorstellingen moet grotendeels gebaseerd zijn
op de behoefte van bezoekers van voorstellingen.
De gemeente heeft daarin slechts een beperkte rol.
Subsidies zijn geen vanzelfsprekendheid en moeten
beperkt worden gegeven, vooral aan organisaties
die niet onder de ‘professionele cultuur’ vallen. DEMOCRATISCH ZAANSTAD is van mening dat kunst en
cultuur goed samen gaan met sponsoring vanuit het
bedrijfsleven. Daarom stellen wij voor om jaarlijks
een beurs te organiseren waar bedrijfsleven, kunsten cultuurorganisaties elkaar ontmoeten en tot samenwerking kunnen komen.
Kunst, cultuur en erfgoed in Zaanstad Kunst,
cultuur en erfgoed zijn van grote waarde voor Zaanstad. De Zaanse Schans is van internationale allure,
en er zijn veelzijdige theater- en muziekpodia. Ons
cultureel erfgoed is van onschatbare waarde. Kunst
en cultuur maken Zaanstad aantrekkelijk en dat is
van belang, omdat wij op het gebied van theater,
film, toneel, dans, muziek, moderne en oude kunsten evenals historisch besef nog weinig allure hebben. Het cultureel erfgoed willen we beschermen en
stimuleren.

Evenementen DEMOCRATISCH ZAANSTAD wil dat er
een nieuwe subsidieregeling komt voor het evenementenbeleid. Cultuur is van ons allemaal! Het is
geen voorrecht van een kleine groep mensen en
een specifieke groep instellingen die op dit moment
door de overheid gesubsidieerd worden. Subsidieaanvragen moeten hierop getoetst worden. Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag
eerst zien hoe ze hun eigen inkomsten binnenhalen
en een breed publiek aanspreken, waarbij veel aandacht is voor het langetermijnbeleid.
Festivals mogen wat DEMOCRATISCH ZAANSTAD betreft niet alleen op pleinen plaatsvinden maar ook in
parken. Evenementen horen bij de stad, maar dan
wel zonder onnodige en overmatige overlast voor
de omgeving.
Belangrijker dan locaties uitsluiten, is
het maken van een afweging welke evenementen
wel en welke niet kunnen plaatsvinden en onder
welke condities. Daarbij willen wij de belasting van
het woon- en leefmilieu nadrukkelijker meewegen.

Vuurwerk DEMOCRATISCH ZAANSTAD is van mening
dat iedereen die dat wil zelf vuurwerk moeten kunnen afsteken met oud en nieuw. Het afsteken van
vuurwerk dient wat ons betreft wel beperkt te blijven tot oud en nieuw. Daarbij dient de centrale
overheid strikt te controleren op illegaal vuurwerk
dat het land binnenkomt. Illegaal vuurwerk levert,
naast levensgevaarlijke of dodelijke situaties, ook de
meeste overlast op.
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Lokale omroep DEMOCRATISCH ZAANSTAD vindt het
geen kerntaak van de gemeente om de huidige lokale omroep zo zwaar te subsidiëren. Er moet gekeken worden of er geen andere manieren/organisaties zijn die het beter/anders kunnen doen. Bijvoorbeeld door samenwerking met AT5. De huidige lokale omroep zal zelf uiteindelijk sponsors moeten
vinden om haar bestaansrecht te behouden en de
organisatie te professionaliseren. Slaagt ze daar niet
in, dan zal een andere organisatie de kans moeten
krijgen zich te bewijzen op het vlak van lokale omroep en mogelijk televisie.
Maatschappelijke initiatieven DEMOCRATISCH
ZAANSTAD is van mening dat maatschappelijke initiatieven zoals ‘Stichting Present’ of jongerencentrum ‘The Lighthouse’ zeer goed werk doen en financieel ondersteund dienen te worden. Door te investeren in deze instellingen kunnen juist extra kosten worden voorkomen door de preventieve werking
van de activiteiten van deze initiatieven waardoor
jongeren op allerlei wijzen worden ondersteund.
Asielbeleid DEMOCRATISCH ZAANSTAD is van mening dat de gemeente Zaanstad afgewezen asielzoekers of illegale migranten geen opvang hoeft aan te
bieden zolang ze niet terug kunnen. Een afgewezen
asielzoeker moet Nederland verlaten. Daarvoor
heeft hij 28 dagen de tijd. In die periode krijgt de
asielzoeker nog geld en onderdak van het Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers (COA).
Sport DEMOCRATISCH ZAANSTAD is dé sportpartij
van Zaanstad. DEMOCRATISCH ZAANSTAD zet zich in
voor sport en ook voor integratie in de sport, volgens ons dé manier om jong en oud de gewoontes
en waarden die gelden te leren. Sport verbroedert
en versterkt bestaande sociale netwerken. Spel en
inzet gaan hand in hand. DEMOCRATISCH ZAANSTAD wil geen afzonderlijke sportverenigingen voor
bepaalde doelgroepen, omdat sport juist maatschappelijke integratie kan bevorderen. Tevens is
sport goed voor nieuwkomers om zich de Nederlandse taal spelenderwijs eigen te maken.

DEMOCRATISCH ZAANSTAD is voor vrijwillige samenwerking van sportverenigingen, al dan niet door fusies, dan wel door clustering. Op deze manier worden sportaccommodaties beter benut en ondervinden de steeds schaarser wordende vrijwilligers minder werkdruk. Wij zijn tegen dwang vanuit de gemeente om verenigingen te laten fuseren.
DEMOCRATISCH ZAANSTAD vindt dat op scholen veel
aandacht aan sport besteed moet worden, bijvoorbeeld door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig bewegingsonderwijs. Sport en onderwijs gaan
hand in hand. In onze optiek zouden alle scholen
vakdocenten moeten hebben.
DEMOCRATISCH ZAANSTAD is van mening dat de gemeente Zaanstad schoolzwemmen weer zou moeten
financieren. Kunnen zwemmen is in onze waterrijke
gemeente essentieel. Daarom is het van groot belang om kinderen op jonge leeftijd te leren zwemmen. Schoolzwemmen heeft niet uitsluitend tot doel
een zwemdiploma te halen. Schoolzwemmen kan
ook bijdragen aan lichamelijke opvoeding: bij uitstek
een taak voor het onderwijs. Vanuit die optiek vinden wij het logisch dat de gemeente schoolzwemmen financiert.
Sportfaciliteiten, binnen- en buitenaccomodaties,
dienen in de wijken te blijven en zoveel mogelijk
multifunctioneel gebruikt te worden.
Daarom is DEMOCRATISCH ZAANSTAD voor:
x
Sport terug op de schoolagenda’s;
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x
x

Herinvoering van schoolzwemmen;
Versterking van het TOP-sport-klimaat in
Zaanstad, door middel van accommodaties
die bijvoorbeeld aan de NOC-NSF norm
voldoen.

Recreatiegebieden DEMOCRATISCH ZAANSTAD is
van mening dat er meer geïnvesteerd moet worden
in de bestaande recreatiegebieden. De kwaliteitsbeleving van de recreatiegebieden moet leidend zijn
en niet het aantal m² recreatiegroen per inwonersgebied. De gemeente moet ondernemers stimuleren
activiteiten te starten in onze recreatiegebieden, zodat gebieden zoals het Twiske en RAUM-gebied niet
langer verlieslijdend zijn.

Het Groen- en waterplan Zaanstad 2017 beschrijft
dat in het stedelijk gebied de druk op het groen en
water steeds groter wordt. De ambitie is om bij ontwikkelingen het groen en water zo efficiënt mogelijk
in te richten met ruimte voor waterberging en natuur. Gezien de noodzaak tot waterberging in de gemeente denkt DEMOCRATISCH ZAANSTAD dat het
goed is om dit te verenigen met wonen op het water en met recreatief gebruik, zodat ook de watersport in de gemeente Zaanstad bevorderd kan worden (zie verder hierna onder Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling).
Daarom is DEMOCRATISCH ZAANSTAD voor:
x
Het professioneel exploiteren van recreatiegebieden waarin Zaanstad deelneemt;
x
Uitvoering geven aan de DZ nota ‘Ontdek
Zaanstad als waterstad’.

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
(Water)Toerisme In en rondom Zaanstad is er
veel water. Niet alleen het water, maar ook de water-gerelateerde cultuurhistorie zoals de Zaanse
Schans, vormt een belangrijk onderdeel van Zaanstad. Dat biedt kansen voor de vrijetijdseconomie in
deze stad. Watersporters en waterrecreanten kunnen van dit aanbod genieten en dragen daarmee bij
aan een toename van de bestedingen in onder meer
de horeca en detailhandel. De centrale vraag is of
Zaanstad kansen voor watertoerisme voldoende benut. DEMOCRATISCH ZAANSTAD meent van niet. Wij
zijn voorstander van meer en betere voorzieningen
voor de watersport-passanten, zowel bij de Zaanse
Schans voor dagrecreatie als in de Zaanbocht in
Wormerveer. Daarom stellen wij voor om betere
voorzieningen te creëeren zoals 220-volt walaansluitingen en het plaatsen van toilet-en douchevoorzieningen.

DEMOCRATISCH ZAANSTAD staat voor een goede inspraak voor bewoners waar echt iets mee gedaan
wordt. Niet aanhoren, maar actief luisteren waardoor Zaanstad planmatiger kan handelen. Nieuwbouwplannen zouden moeten worden afgestemd op
de wensen van: jongeren, starters, senioren- en geinteresseerden in de vrije sectorbouw (uitgifte
bouwkavels) ervan uitgaande dat in deze categoriën
de nood het hoogst is. Voorop staat voor ons dat er
gebouwd moet worden naar behoefte.
DEMOCRATISCH ZAANSTAD is dus geen voorstander
van het bouwen van een bepaald percentage sociale
huurwoningen (bijvoorbeeld 30-70) in nieuwe wijken. De vraag van de markt is een graadmeter die
niet behoeft te worden vastgelegd in een percentage. In wijken waar de verhouding tussen sociaal
en vrije sector uit balans is, kunnen woningen naar
behoefte in het betreffende segment bijgebouwd
worden.
De wachttijd voor een sociale huurwoning is inmiddels opgelopen naar tien jaar en ook seniorenwoningen worden te weinig gebouwd. Er zijn in Nederland al jaren te weinig woningen voor senioren met
een zorgbehoefte. De scheiding van wonen en zorg
en de decentralisatie van de langdurige zorg maken
het tekort aan woningen des te nijpender.
DEMOCRATISCH ZAANSTAD is niet van mening dat de
gemeente geld moet geven aan ouderen die hun
woning willen aanpassen, zodat zij er langer kunnen
blijven wonen. De gemeente geeft indirect al geld
daarvoor, via de sociale wijkteams en via de Wet
Maatschappelijk Ondersteuning (WMO). Wij zijn wel
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van mening dat de gemeente Zaanstad betaalbare
woningen dient te realiseren waar zorg beschikbaar
is om zo doorstroming op de woningmarkt te bewerkstelligen. Ook kan de gemeente zorgen voor levensloopbestendige woningen. Juist omdat uit onderzoek blijkt dat driekwart van alle ouderen in Nederland geen voorbereidingen treft als het gaat om
aanpassingen aan de woning om er zo lang mogelijk
te kunnen blijven. Het bouwen van levensloopbestendige woningen betekent dat mensen van hun
geboorte tot aan hun overlijden in hun woning kunnen blijven wonen.
Stedelijke verdichting is nodig, maar wij zijn geen
voorstander van het bouwen van 15.000-20.000 extra woningen in Zaanstad. DEMOCRATISCH ZAANSTAD
vindt dat Zaanstad niet mag uitbreiden ten koste
van de groene omgeving. Het landelijk gebied is
door de kenmerkende landschapstypen en natuurwaarden uniek. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn
slechts kleinschalig mogelijk en alleen als de waarde
van het landschap niet wordt aangetast. Indien er
toch grootschalige ontwikkelingen moeten plaatsvinden dan dienen deze binnen het stedelijk gebied
(stedelijke verdichting) plaats te vinden.

x
x
x

x

Bouwen met oog voor groen, water en
voorzieningen;
Bouwen van extra jongeren- en seniorenwoningen;
Faciliteren dat mensen die in een grote
huurwoning wonen, tegen dezelfde condities naar een kleinere huurwoning kunnen
verhuizen;
In Stadsregio/MRA-verband betrokken gemeenten wijzen op hun verplichting om sociale (huur)woningen binnen gemeentegrenzen te realiseren.

Probleemwijken Recentelijk heeft de gemeenteraad in meerderheid een aanvraag bij de minister
ingediend om selectieve woningtoewijzing toe te
passen in Poelenburg en Peldersveld, op basis van
de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp).

Kwaliteit moet in Zaanstad boven kwantiteit gaan,
omdat onze gemeente een groot percentage sociale
(huur)woningen kent en het gemiddelde inkomen
laag is. Om het voorzieningenniveau omhoog te
brengen zullen er meer mensen moeten worden
aangetrokken die financieel draagkrachtig zijn.
Overheid moet uitdagen Democratisch Zaanstad
is van mening dat de gemeente Zaanstad uitdagend
en consistent beleid moet voeren ten aanzien van
de bouwsector. Het beleid is op dit moment weinig
stimulerend voor het innovatieklimaat. Zo zijn wij
van mening dat visies en ambities over het algemeen weinig concreet geformuleerd worden, waardoor het meten van resultaten en het vaststellen
van een langetermijnbeeld lastig is.
Ook de starheid van de ambtelijke organisatie, in de
toepassing van wet- en regelgeving in de ruimtelijke
ordening, is een probleem. Waar in het sociale domein ‘maatwerk’ het devies is, is dit in het ruimtelijk
domein precies andersom. Zo zit bijvoorbeeld het
ruimtelijk beleid vernieuwing in de weg, waardoor
er weinig ruimte is voor innovatief ondernemerschap bij het grootbedrijf en het mkb.
Daarom is DEMOCRATISCH ZAANSTAD voor het:
x
Bouwen voor het midden en dure segment;
x
Verhogen van de kwaliteit van bestaande
woningen in het sociale segment;
x
Realiseren van betaalbare woningen waar
zorg beschikbaar is om zo doorstroming op
de woningmarkt te bewerkstelligen;

DEMOCRATISCH ZAANSTAD is blij met de maatregel,
als onderdeel van één van de maatregelen die wij in
2013 hebben voorgesteld om Poelenburg/Peldersveld uit de negatieve spiraal te halen. Op basis van
de artikelen 9: Het verlenen van voorrang op basis
van sociaaleconomische kenmerken en 10: Selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlast
en criminaliteit, Wbmgp, wordt de grootstedelijke
problematiek in Poelenburg en Peldersveld bestreden. De leefbarometer laat echter zien dat de Vijfhoek er feitelijk nog slechter aan toe is dan Peldersveld op dit moment. DEMOCRATISCH ZAANSTAD heeft
gepleit om ook voor dit gebied een aanvraag bij de
minister in te dienen, hetgeen door de gemeente is
afgewezen. Wij gaan daarvoor opnieuw een verzoek
doen.
Daarom is DEMOCRATISCH ZAANSTAD voor:
x
Het indienen van een aanvraag bij de minister om in de Vijfhoek in Zaandam ook
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selectieve woningtoewijzing te mogen toepassen.
Wonen op het water DEMOCRATISCH ZAANSTAD
vindt dat gedifferentieerd gebouwd kan worden op
het water en wel voor alle inkomensgroepen en in
alle vormen. Er zal onderzocht moeten worden om
bijvoorbeeld waterlocaties aan te leggen om de ontwikkeling van een ‘waterwijk’ mogelijk te maken.
Tegelijkertijd wordt de mogelijkheid gecreëerd om
bestaande woonwaterbewoners ongehinderd deze
unieke vorm van wonen te laten kunnen voortzetten, en niet dat zij verplicht worden om te verhuizen.

oplossing worden gezocht. Verder blijft de verruiming van het bouwbesluit (goedkopere oplossingen
door nieuwe technieken en plaatselijk herstel) en
eventuele verlaging van btw-tarieven onder de aandacht van DEMOCRATISCH ZAANSTAD.
Daarom is DEMOCRATISCH ZAANSTAD voor:
x
Onderzoek naar afschaffen leges die geheven worden over funderingsherstel.
Erfgoed DEMOCRATISCH ZAANSTAD is van mening
dat het erfgoed van ons allemaal is. Het zijn onze
collecties, archieven, monumentale gebouwen, historische landschappen, archeologische vondsten en
de verhalen en tradities die we doorgeven. Erfgoed
is overal om ons heen en wordt dagelijks op allerlei
manieren beleefd, door jong en oud.

Daarom is DEMOCRATISCH ZAANSTAD voor het:
x
Actualiseren van en uitvoering geven aan
de nota ‘Water als bouwgrond’.
Funderingsherstel (waarde en kosten) Veel
woningen in Zaanstad kampen met funderingsproblemen. De gevolgen van funderingsproblemen voor
de betreffende eigenaren zijn groot en hebben direct gevolgen voor de vraagprijs en verkoopbaarheid van de woning. DEMOCRATISCH ZAANSTAD wil
de bestaande regeling van de gemeente Zaanstad in
stand houden. De subsidieverordening Funderingsonderzoek Zaanstad 2016-2020 loopt tot 31 december 2019. Vanaf 2017 wordt jaarlijks €200.000 aan
subsidie beschikbaar gesteld. Als het beschikbaar
gestelde bedrag aan subsidie in het betreffende jaar
is uitgegeven, kan in hetzelfde jaar in principe geen
subsidie voor funderingsonderzoek meer aangevraagd en gegeven worden. Zaanstad betaalt 80%
van de werkelijk gemaakte kosten met een maximum van €3.300 per benodigde inspectieput. In
2011 heeft DEMOCRATISCH ZAANSTAD de motie ondersteund die de leges afschafte in het jaar 2012,
geheven over de kosten die gemaakt worden voor
funderingsherstel. We willen de mogelijkheden onderzoeken dit structureel kwijt te schelden, want
vanaf 1 januari 2016 is er een vast tarief van €750,voor een omgevingsvergunning voor funderingsherstel (bestaande woning). Ook wil DEMOCRATISCH
ZAANSTAD degelijke onderzoeken in alle oudere wijken. Het Landelijke Fonds Duurzaam Funderingsherstel is een fonds waar Zaanstad aan deelneemt. Het
fonds verstrekt leningen aan eigenaren die niet bij
hun bank terecht kunnen. Ook hieraan zijn voorwaarden verbonden. Een daarvan is dat de Funderingslening alleen wordt verstrekt als iedereen in het
bouwblok meedoet. En dat is nu net het probleem
van sommige huiseigenaren. Daarvoor moet een

Zo is DEMOCRATISCH ZAANSTAD van mening dat de
gemeente Zaanstad de synagoge aan de Gedempte
Gracht in Zaandam moet kopen en onderhouden.
Het gebouw uit 1865 heeft voor Zaanstad grote historisch betekenis en verdient meer dan dienst te
doen als winkel. Zaandam werd 76 jaar geleden als
eerste gemeente in Nederland Jodenvrij gemaakt.
Ons inziens verdient het gebouw een invulling die
deze historische waarde uitdrukt.
Ook de viering van Pinkster Drie en Bokkiesdag op
derde pinksterdag zouden wij graag weer heringevoerd zien. Door leerlingen op deze dag, in plaats
van regulier onderwijs te geven, te leren over de
gebeurtenissen die op deze dag plaatsvonden,
wordt gewerkt aan het historisch besef en cultureel
erfgoed. Pinkster Drie is datgene wat Zaanstreek
onderscheidt. Net zo goed als het Alkmaars ontzet
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en in Leiden de feesten rond de tachtigjarige oorlog.
Toelichting: De Kalverschans, ook wel Zaanse
Schans aan de waterkant tussen de Zaan en de Poel
is nu een landschap met fabrieken maar werd meer
dan vierhonderd jaar geleden door de geuzenleider
Diederik van Sonoy opgebouwd om het tegen de
troepen van Alva op te kunnen nemen. En met succes! Vele honderden Spaanse soldaten vielen de
Zaanstreek in 1574 aan om bij de Kalverschans tot
staan te worden gebracht tijdens Pinksteren. Aan
het einde van eerste pinksterdag hadden de troepen
van Alva grote verliezen geleden en op tweede pinksterdag ging de strijd verder, maar werden de aanvallen bij de Kalverschans afgeslagen. De Spaanse
soldaten werden verdreven en de verdedigers van
de Zaanstreek kregen een beloning: een extra pinksterdag.
DEMOCRATISCH ZAANSTAD vindt dat erfgoed een cadeau is uit het verleden dat waarde toevoegt aan
ons dagelijks leven en om die reden gekoesterd
moet worden. Erfgoed heeft ook maatschappelijke
en economische waarde en het biedt continuïteit in
een altijd bewegende samenleving. Erfgoed is een
magneet voor recreatie en toerisme, versterkt het
vestigingsklimaat en daarmee de vitaliteit van stad
en platteland, bevordert de sociale cohesie tussen
buurt-, stad- en landgenoten, en houdt onze culturen en verleden levend. Ons unieke culturele erfgoed fungeert als visitekaartje naar de rest van de
wereld. Erfgoed staat voor de identiteit van mensen,
van Zaanstad. Zaanse historische monumenten
moeten worden gekoesterd.

Om onze monumenten een betere bescherming te
bieden, is DEMOCRATISCH ZAANSTAD van mening dat
meer beeldbepalende en historische panden op monumentenlijsten geplaatst dienen te worden. De afdeling monumenten van de gemeente Zaanstad
dient meer personeel te krijgen in verband met de
nieuwe Omgevingswet. Deze wet vermindert regelzucht, maar kan een risico opleveren voor de bescherming van monumenten.

Erfpacht DEMOCRATISCH ZAANSTAD is voor het afschaffen van erfpacht en is er voorstander van om
erfpachters de mogelijkheid te bieden, om op dezelfde voorwaarden als de gemeente Den Haag dat
gedaan heeft, de erfpacht om te zetten in eigendom, ofwel dat Zaanstad dezelfde voorwaarden
hanteert, zoals die waren tot 2007. De erfpachters
worden door de gemeente Zaanstad sinds de geheime raadsvergadering in januari 2007, zwaar benadeeld:
1. De prijs van omzetting van de erfpachtgrond naar
eigendom is tot wel vijf keer zo duur geworden en
de verkoopprijs van een huis op erfpachtgrond kan
wel 15% lager zijn.
2. De WOZ-waarde wordt berekend alsof het huis
op eigen grond staat.
3. Er wordt geen rekening gehouden met de afkoopsom, die vrijwel gelijk was als de waarde van
de grond en indien de erfpachtsom tegen de rente
van een 30 jarige staatobligatie zou zijn weggezet,
dan is de waarde van de afkoopsom nu hoger dan
de nu geldende economische grondwaarde. Het huis
is tenslotte mede een pensioenopbouw voor veel
mensen.
Positief nieuws van de gemeente werd per brief aan
de belanghebbenden medegedeeld, maar bij de nadelige verandering voor de erfpachters is dit niet
gebeurd, dit is met opzet gedaan. De ombudsman
van de gemeente heeft dit bevestigd. De notulen
van de geheime raadsvergadering tonen dit aan.

'Een democratie is zo sterk als de mate van de
openbaarheid die zij aankan.' (Prof. Twan Tak)
Juridisering staat ontwikkeling in de weg De
gemeente Zaanstad past regelmatig de Crisis- en
Herstelwet (CHW) toe. Deze wet zorgt er onder andere voor dat inwoners niet meer naar de bestuursrechter kunnen, maar direct beroep moeten indienen
bij de Raad van State. Dat bespaart tijd maar betekent dat er minder inspraak en overleg plaatsvindt en
dus meer juridische procedures gevoerd worden. Gezien het feit dat de gemeente Zaanstad de juridische
afdeling meteen in stelling brengt in plaats van de
weg van overleg kiest, worden vele burgers naar de
rechter gejaagd. Met afschuw heeft DEMOCRATISCH
ZAANSTAD moeten constateren dat ook dit college
van B&W de Zaanse bestuurscultuur van willekeur,
misbruik van macht en niet of onjuist informeren van
gemeenteraad en rechters, omarmt. Dit alles met
enorme schade voor onze plaatsgenoten tot gevolg.
Vertrouwen weg, torenhoge kosten aan juridische
procedures en grootschalige verkwisting van gemeenschapsgeld.
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x
x
x

x

Ook de ‘onafhankelijke externe hoor- en adviescommissie’ moet op de schop. De commissie wordt betaald door de juridische afdeling van Zaanstad, waardoor de indruk kan ontstaan dat zij minder kritisch is
ten opzichte van de opdrachtgever. Dat moet volgens
DEMOCRATISCH ZAANSTAD veranderen.
De interim-wet Stad en Milieubenadering die kortgezegd toestaat, dat voor een periode van maximaal
10 jaar, afgeweken wordt van de milieunormen,
moet zorgvuldig worden toegepast en alleen in die
gebieden waar dat ook echt noodzakelijk is. Het
toepassen van deze wet, bijvoorbeeld op het Hembrugterrein, kan niet onze goedkeuring wegdragen.
De gemeente weet dat zij nooit aan de milieunormen zal kunnen voldoen en past deze wet dus ten
onrechte op dit gebied toe.

x

Het enkel rechtmatig toepassen van milieunormen in omgevingsplannen;
Stoppen met juridische heksenjachten op
burgers;
Het betalen van de ‘externe onafhankelijke
hoor- en adviescommissie’ door de gemeenteraad en niet langer door de afdeling
juridische zaken/het college;
Verminderen van juridische procedures tot
het hoogst noodzakelijke, dit door middel
van het korten op het budget van de afdeling juridische zaken: te behalen door onder meer het hanteren van tarieven tussen
de verschillende afdelingen van de gemeente Zaanstad, vroegtijdig en intensief
overleg met burgers en de "best practice"
van andere gemeenten;
Het instellen van een juridische commissie
in de gemeenteraad met als doel om de
vervolgingsdrang van de afdeling juridische
zaken in te perken en overleg te stimuleren.

Omgevingswet Ook het grootschalig gebruik van
beheers-verordeningen en voorbereidingsbesluiten,
in aanloop naar de Omgevingswet staat ons tegen.
Deze instrumenten zijn niet bedoeld om te voorkomen dat de gemeente leges misloopt, omdat haar
bestemmingsplannen zijn verouderd (10 jaar of ouder). Zaanstad dient haar bestemmingsplannen actueel te houden en verdient de sanctie van het mislopen van leges indien dit niet zo is. Er is nota bene
€600.000 extra door de gemeenteraad ter beschikking gesteld om bestemmingsplannen actueel te
maken en te houden!
Visiedocument = beleidsdocument DEMOCRATISCH ZAANSTAD heeft problemen met het feit dat de
neiging bestaat dat een visiedocument automatisch
verwordt tot een beleidsdocument. In het geval van
ZaanIJ betrof het een gecalculeerd verlies door de
Provincie van tussen de €100-€200 miljoen. Ook het
project Maak.Zaanstad dat absoluut niet op draagvlak kan rekenen van het merendeel van de Zaanse
burgers is een voorbeeld van een duur prestigeproject. DEMOCRATISCH ZAANSTAD is tegen geldverslindende projecten die bij aanvang al een gecalculeerd
verlies laten zien.

Daarom is DEMOCRATISCH ZAANSTAD voor:
x
Het uiterst terughoudend omgaan met geheimhouding: Zaanstad gebruikt geheimhouding ook voor situaties die de wet niet
beschrijft, omdat dat politiek beter uit
komt;

Welstands- en monumentencommissie DEMOCRATISCH ZAANSTAD vindt dat de arbitraire welstandscommissie afgeschaft kan worden. De monumentencommissie vinden wij echter wel van grote
waarde voor het behoud van oorspronkelijk Zaanse
monumenten. DEMOCRATISCH ZAANSTAD staat voor
het behoud van waardevolle karakteristieke bebouwing en monumenten. In het verleden zijn veel historische objecten gesneuveld onder de vernieuwingsdrang. De gemeente Zaanstad heeft weliswaar
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een monumentenbeleid maar de uitvoering van dit
beleid is vooral gebaat bij een snelle reactie op aanvragen die betrekking hebben op renovatie of herontwikkeling. Dit verdient ons inziens extra aandacht.
Daarom is DEMOCRATISCH ZAANSTAD voor:
x
Het afschaffen van de welstandscommissie.
Bereikbaarheid en mobiliteit DEMOCRATISCH
ZAANSTAD vindt dat er een beter parkeerbeleid, in
omvang en prijs moet komen. De parkeerdruk in
sommige gebieden in Zaanstad is aanzienlijk. DEMOCRATISCH ZAANSTAD is van mening dat bij nieuwbouw minimaal twee parkeerplaatsen per woning
moeten worden gerealiseerd. Waar de fysieke
ruimte in bestaande woongebieden aanwezig is, vinden wij dat de gemeente meer parkeerplaatsen
moet aanleggen. Het actuele parkeerbeleid biedt
hiervoor absoluut geen soelaas. In het verleden
heeft men bij nieuwbouwprojecten onvoldoende oog
gehad voor de lokale infrastructuur.

DEMOCRATISCH ZAANSTAD wil niet dat burgers
monddood worden gemaakt door deze niet meer te
raadplegen via een draagvlakmeting als absoluut
criterium, onder andere bij mogelijke invoering van
betaald parkeren. Het afkopen van de parkeernorm
door projectontwikkelaars om geen parkeervoorzieningen te hoeven creëren moet worden afgeschaft.
In het verleden legde DEMOCRATISCH ZAANSTAD op
dit probleem al sterk de nadruk en zal dit blijven
doen. Te denken valt aan het aanleggen van meer
blauwe zones om het parkeren in drukbezette winkelgebieden te reguleren. DEMOCRATISCH ZAANSTAD
is van mening dat het huidige parkeerregime onvoldoende rekening houdt met de belangen van de ondernemers en de bezoekers aan de verschillende
centra van onze stad. Om die redenen maken wij
ons sterk voor het afschaffen van de huidige regelgeving en de discussie stadsbreed opnieuw te starten.
Daarom is DEMOCRATISCH ZAANSTAD voor het:
x
Opheffen van de afsluiting van de Beatrixbrug voor autoverkeer;
x
Afschaffen van de mogelijkheid tot afkoop
parkeernorm door projectontwikkelaars;

x
x

Hanteren van het draagvlakcriterium o.a.
bij mogelijke invoering betaald parkeren;
Herzien van het beleid ten aanzien van
(betaald) parkeren.

Verkeerscirculatieplannen Het huidige verkeerscirculatieplan voor het centrum van Zaandam is
voor vele ondernemers een doodsteek. Als gevolg
van de afsluitingen door middel van ‘pollers’ (verzinkbare palen) bij de Beatrixbrug en de Czaar Peterstraat, is de bereikbaarheid vanaf de oostkant
van de stad slecht. Omrijden via de Den Uylbrug
maakt het centrum alleen bereikbaar via de veel te
dure Q-park parkeergarage. De enige andere toegangsweg zal via de Stationsstraat zijn of de verderop gelegen Vincent van Goghweg. De andere
mogelijke route om bij het centrum te komen is via
de Bernhardrotonde, Bernhardbrug en de Westzijde.
U kunt zich voorstellen dat klanten uit het winkelgebied in het centrum van Zaandam wegblijven. Feitelijk zijn er door het parkeerregime duidelijk signalen
waarneembaar van kopers die het af laten weten.
Spoorse doorsnijding Het spoor dat onze gemeente doorsnijdt, vormt in de komende jaren een
van de grootste infrastructurele opgaven voor onze
gemeente. Er is een omvangrijke bouwopgave vanuit de Metropool Regio Amsterdam (MRA) van
250.000 woningen tot 2040 naast grote bouw- en
renovatieprojecten gepland in de regio. De ambitie
van de gemeente Zaanstad is het bouwen van
20.000 woningen. Verder heeft als gevolg daarvan
ProRail vanuit Den Haag de opdracht om in de komende jaren het zogenaamde Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) tot stand te brengen. Dit heeft
als doel om snelle verbindingen tussen de noordkant van Noord-Holland en Amsterdam te realiseren. Daarbij is vastgelegd dat het traject door Zaanstad gebruikt zal worden door 12 intercity’s en 12
sprinters per uur, dus 24 bij elkaar in plaats van de
16 die er nu rijden. De gelijkvloerse overwegen die
in Zaanstad aanwezig zijn, vormen daarbij een ernstige belemmering. Deze zullen zo goed als onbruikbaar worden voor het wegverkeer. Zoals u uit het
bovenstaande kunt opmaken ligt het initiatief voor
het ondergronds aanleggen van de spoorbaan niet
bij Zaanstad doch eerder bij het Rijk, SRA, ProRail
en de Provincie. Dit zijn de partijen die het grootste
belang hebben bij het PHS en dit dan ook financieel
zullen steunen. Nu al zijn de spoorbomen bij de
Guisweg 19 minuten per uur dicht. Volgens DEMOCRATISCH ZAANSTAD is de meest voor de hand liggende oplossing om de kruising van de Guisweg
met de spoorlijn te ondertunnelen en voor het fietsverkeer een veilige oplossing te zoeken zoals in het
voorstel van de vereniging Hart voor Stad genaamd ‘Schanscircuit’.
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A8-A9 DEMOCRATISCH ZAANSTAD wil de A8-A9 zo
spoedig mogelijk realiseren. Het ontbreken van een
goede oost-westverbinding zorgt dagelijks voor files
op de provinciale wegen N203 en N246. Dit leidt in
Krommenie en Assendelft tot ernstige overlast zoals
sluipverkeer, geluidshinder en een slechte luchtkwaliteit. Een betere verbinding tussen de A8 en A9 is
van groot belang om deze problemen op te lossen. De leefbaarheid van de provincie Noord-Holland en de bereikbaarheid moeten voorrang krijgen.
Dit is volgens ons zwaarwegender dan de vermelding van de Stelling van Amsterdam op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. Al met al is DEMOCRATISCH ZAANSTAD nog steeds van mening dat geen
weg geen oplossing is. De verkeersdrukte zal de komende jaren alleen maar toenemen. Daardoor ontstaat er een grote afgifte van fijnstof in het binnenstedelijk gebied van Zaanstad. Uit onderzoek is
meermaals gebleken dat dit niet opgelost kan worden met het OV. Een goede, robuuste verbinding
tussen de A8 en de A9 moet er wat DEMOCRATISCH
ZAANSTAD betreft gewoon komen.

Wat DEMOCRATISCH ZAANSTAD echter nog niet zint is
dat de gemeente Zaanstad nog altijd de gemeentelijke fietsnota uit 2007 als leidraad hanteert. In tien
jaar tijd is veel veranderd op fietsgebied, denk bijvoorbeeld aan de opmars van de elektrische fiets en
de toename van het aantal forenzen dat dagelijks
richting Amsterdam rijdt. De fietsnota van Zaanstad
is daardoor sterk verouderd en hoewel er nog altijd
punten in staan die aangepakt moeten worden,
moet deze nodig ge-update worden. Ook op fietsgebied moet Zaanstad nodig met haar tijd mee.
In Amsterdam heeft de gemeente het Meerjarenplan Fiets 2017-2022 openbaar gemaakt. Hoewel er
nog wel wat op aan te merken is, een prachtig document met heel veel informatie over wat de gemeente zoal doet of in de nabije toekomst gaat
doen om het fietsen in en naar de stad te verbeteren. In 2007 kwam Zaanstad dus met een fietsnota,
daarna 'slechts' wat nieuwsberichten over aangebrachte verbeteringen of aanpassingen.
Wat is het plan voor de komende jaren? Wat gaat
Zaanstad doen om mensen te verleiden vaker de
fiets te pakken? Niet automobilisten dwars zitten,
maar verleiden de fiets te pakken. Naar school, naar
het werk, om te recreëren. In de buitengebieden,
maar ook binnenstedelijk. Dat doe je niet door autoroutes onbegaanbaar te maken, maar door fietsroutes onweerstaanbaar te maken. Daar wordt wel aan
gewerkt, maar het is hier en vooral daar en zo goed
als onbekend voor de inwoners. Laat je inwoners
zien wat je gaat doen.

DEMOCRATISCH ZAANSTAD kiest voor de Heemskerk
variant, omdat hier wordt gekozen voor een tunnel
bij de Kilzone om het open karakter van het gebied
te behouden en houdt rekening met de belangen
met betrekking tot van de Stelling van Amsterdam.
Deze tunnel is ook gunstig voor het recreatief
(fiets)verkeer in het gebied.
Fietsen DEMOCRATISCH ZAANSTAD heeft in haar
fietsnota van 2016 de fietsveiligheid en fietsinfrastructuur in Zaanstad aan de kaak gesteld. Sindsdien zijn er veel ontwikkelingen geweest op fietsgebied in Zaanstad: de herinrichting van de Vincent
van Goghweg, de voltooiïng van een snelfietspad
tussen Zaandam en Amsterdam Noord, nieuwe
fietspaden, de Westzijde veiliger voor fietsers en
voetgangers en de toezegging van het college van B
en W om de rondweg in Westerkoog veiliger te maken voor fietsers, iets wat DEMOCRATISCH ZAANSTAD
ook uitgebreid aankaartte in de Fietsnota.

In onze fietsnota van 2015 heeft DEMOCRATISCH
ZAANSTAD gepleit voor beter wegdek, gescheiden
fietspaden of fietsstroken enzovoort. DEMOCRATISCH
ZAANSTAD hecht grote waarde aan de zienswijze
van o.a. De Fietsersbond Zaanstreek. Mensen met
kennis van zaken, waardoor wij het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden. In de komende raadsperiode wil DEMOCRATISCH ZAANSTAD zich dan ook
inzetten voor fietsveiligheid in Zaanstad en voor een
goede balans tussen snel- en langzaam verkeer.
Wij denken daarbij aan:
x

Geasfalteerde fietspaden;
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x
x
x
x
x
x
x

Fietspaaltjes, betonnen paaltjes, varkensruggen, fietssluizen weg;
Bij herindeling van buurten/wijken zoveel
mogelijk fietsstraten realiseren;
Doorgaan met realiseren van meer en betere gratis stallingsmogelijkheden bij winkelgebieden en stations;
Verbeteren van bestaande fietstunnels;
Verbeteren van oversteekplaatsen zoals bij
de Guisweg in Zaandijk en het Vlietsend in
Krommenie;
Overleg met de gemeente Amsterdam voor
een tweede Hempont in de spits;
Verbeteren van fietsveiligheid op doorgaande wegen, zoals de ringweg in Westerkoog (waar ondertussen al plannen voor
in ontwikkeling zijn) d.m.v. herinrichting
van de weg (fietsstraten)en snelheidsremmende voorzieningen voor snelverkeer.

Cijfers en feiten in duidelijke documenten Als
gemeenteraadslid word je vrolijk van duidelijke documenten waarin cijfers en feiten worden opgesomd. Daar kun je immers meningen en standpunten op baseren. Minstens net zo belangrijk is dat
onze ambtenaren hun werk aan de hand van dit
soort documenten veel beter kunnen plannen en
uitvoeren. Zaanstad heeft een Mobiliteitsthermometer nodig en daarbij een Meerjarenplan Fiets. De
huidige Zaanse Fietsnota 2007 komt daarbij niet
eens in de buurt.
Hoeveel mensen bewegen zich door onze gemeente
en hoe? Hoeveel per auto, OV, (E-)fiets, bromfiets,
lopend. Hoeveel daarvan zijn Zaankanters en hoeveel zijn forenzen die hier werken? Wat zijn de stijgings- of dalingspercentages van die aantallen in
vergelijking met voorgaande jaren? Waar in Zaanstad zijn die bewegingen hoger of lager en wat zijn
de infrastructurele problemen die zich daar voordoen? Beleidmakers, gemeenteraad en burgers dienen deze zaken te weten.
Een Meerjarenplan Fiets is gezien de vele snelle ontwikkelingen op dit gebied noodzakelijk. Een tienjaarlijks document is niet voldoende. DEMOCRATISCH
ZAANSTAD ziet graag een vierjaarlijkse rapportage
van wat de gemeente heeft uitgevoerd aan infrastructurele werken en over hoe men heeft ingesprongen of op korte termijn gaat inspringen op alsmaar doorgaande ontwikkelingen. Dan heb je als
gemeente de feiten bij de hand, zodat je er niet tien
jaar later achteraan loopt.

per se breder, want meer ruimte nodigt uit tot harder rijden, betere verkeerslichtregelingen voor fietsers, betere aansluitingen, gratis stallingsmogelijkheden met oplaadmogelijkheden.
Je wilt als gemeente minder CO2 en fijnstofuitstoot?
Verleid de reiziger dan om vaker de fiets te pakken.
En doe het op tijd. De Deense hoofdstad Kopenhagen is al jaren het ultieme voorbeeld van hoe je van
je stad een fietsstad maakt. Niet door auto's te verbieden, maar door fietsen met prachtige infrastructuur in de stad aantrekkelijker te maken.
Vaart in de Zaan – Zaanbrug Als onderdeel van
het Project ‘Vaart in de Zaan’ wordt al vanaf 2002
gesproken over de vernieuwing van de Zaanbrug. In
dat jaar was de de raming van de kosten begroot
op €21 miljoen en de oplevering gepland 1 juli
2014. Inmiddels zijn wij 16 jaar verder en er is nog
steeds geen brug. Uit de actuele raming blijkt de
Zaanbrug nu €22,7 miljoen te kosten, en bedraagt
de totale investering van de Zaanbrug voor Zaanstad nu bijna €7 miljoen. DEMOCRATISCH ZAANSTAD
heeft inmiddels begrepen dat voor een fractie van
de kosten de Zaanbrug kan worden voorzien van
een nieuw brugdek en een fietspad langs de brug
geconstueerd kan worden. Daarmee kan deze brug
nog 30 jaar mee.

Voor DEMOCRATISCH ZAANSTAD is inmiddels wel duidelijk geworden dat de flaters van grote infrastructurele projecten in Zaanstad de relatie tussen de
Gemeente Zaanstad en Provincie verslechterd heeft,
niet alleen het debacle Zaanbrug, maar ook de
enorme vertraging Wilhelminasluis, waarvan de oorspronkelijke geplande oplevering in december 2014
was.

Bijvoorbeeld: tien jaar geleden was de elektrische
fiets nog niet of nauwelijks aanwezig in het straatbeeld. Als je nu kijkt zie je het aantal elektrische
(bak)fietsen en speed-pedelecs bijna dagelijks
groeien. Hoe je het wendt of keert, de infrastructuur
moet daarop aangepast worden; meer asfalt niet
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gewaardeerde openbaar vervoersystemen van Nederland behoren. Een toeristischer voorziening is
een bootverbinding tussen Zaandam en Wormerveer via Zaanse Schans.
Busbrug Westerkoog-Westerwatering In het
coalitieprogramma 2014-2018 werd beloofd de 24uurs openstelling van busbrug De Binding te onderzoeken, iets waar Zaanstad al bijna 30 jaar over debateert. Er is nu dan eindelijk een principebesluit
genomen om de busbrug 24 uur per dag open te
stellen. De definitieve openstelling na het treffen
van de benodigde verkeersmaatregelen gaat echter nog tot minstens tot 2020 duren. Het sluipverkeer dat een alternatieve route zoekt onder andere
via Westzaan moet in verband met de verkeersveiligheid van Westzaan met spoed worden aangepakt.
DEMOCRATISCH ZAANSTAD wil dat dit proces versneld
wordt en niet nog twee jaar wachten om dit te realiseren. Al die auto’s die 20 minuten moeten omrijden
zijn slecht voor het milieu!

Milieu en duurzaamheid
Ook het vervangen van de bruggen over de N203
bij Krommenie zou oorspronkelijk opgeleverd worden in maart 2016. Tot slot het debacle dat heet
‘Vaart in de Zaan’, opdat de grotere schepen van de
GMT klasse, deze is 110m bij 11.40m niet verder
mogen varen dan de brug bij West-Knollendam. Dus
de containervaart die was voorzien richting Alkmaar
stopt bij Westknollendam.

Bootverbindingen Een goede verbinding over het
water van en naar Amsterdam is van groot economisch belang. Maar hebben wij het hier over openbaar vervoer, of over een toeristische voorziening?
Een snelle veerdienst (waterbus) zou bij woon-werk
reizigers en scholieren een uitkomst zijn. Ook in de
zomermaanden zouden toeristen gebruik kunnen
maken om Zaanstad te bezoeken. Als voorbeeld
denkt DEMOCRATISCH ZAANSTAD aan de waterbus en
aqualiner in de regio Rotterdam, die tussen de
Drechtsteden en Rotterdam varen en tot de best

Duurzaamheid Duurzaamheid is een kans voor
economische ontwikkeling, innovatie en het verhogen van economisch rendement. Duurzaamheid kun
je ook zonder subsidies stimuleren, door minder regels en eenvoudiger procedures. DEMOCRATISCH
ZAANSTAD vindt dat de gemeente geen bank is en
het is dan ook niet haar taak om leningen te verstrekken aan inwoners en bedrijven voor duurzaamheidsmaatregelen. Wel kan de gemeente met minder grote financiële bijdragen collectieve inkoop stimuleren, zoals we hierna uiteenzetten. Onrendabele
milieu-hypes en luchtballonnen steunen wij niet. Het
resultaat moet meetbaar en effectief zijn.
Zo vindt DEMOCRATISCH ZAANSTAD dat vestiging van
bedrijven die duurzaamheidsbevorderende producten en diensten leveren, binnen de gemeentegrenzen gestimuleerd moet worden. De gemeente
verduurzaamt haar eigen bedrijfsvoering en huisvesting ook zoveel mogelijk op bedrijfseconomisch
verantwoorde wijze. DEMOCRATISCH ZAANSTAD is
overigens van mening dat bij overtreding van milieuregels altijd de regel geldt dat ‘de vervuiler betaalt’.
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Vervuilende voertuigen zoals dieselauto's, bestelbussen, vrachtwagens en scooters moeten uit het
centrum van Zaandam worden geweerd. Met de uitspraak van de Raad van State op 8 februari 2017 is
het weren van vervuilende voertuigen juridisch mogelijk geworden. DEMOCRATISCH ZAANSTAD is wel
van mening dat een dergelijke maatregel niet op
zichzelf dient te staan, maar onderdeel moet zijn
van een groter pakket aan maatregelen dat de
luchtkwaliteit verbetert.

Daarom is DEMOCRATISCH ZAANSTAD voor:
x
Effectief en efficiënte duurzaamheidsmaatregelen;
x
Stimuleren vestiging bedrijven duurzaamheidsbevorderende producten en diensten
leveren, binnen de gemeentegrenzen;
x
Het principe ‘de vervuiler betaalt’.
Gasloos bouwen Met het oog op 1000 nieuwe woningen die op het Hembrugterrein zullen verrijzen,
pleit DEMOCRATISCH ZAANSTAD ervoor om te bouwen
voor de toekomst. Daarmee bedoelen wij het bouwen van woningen met een betere isolatie, eigen
stroomopwekking door solar of bescheiden stroomafname van de energieleverancier en dus zonder
gasaansluiting.
Gemeentelijke gebouwen Omdat de gemeente
Zaanstad haar inwoners continu stimuleert om energiebesparende maatregelen te nemen, en ook via
subsidies ondersteunt, vindt DEMOCRATISCH ZAANSTAD dat de gemeente haar eigen beleid daar ook
op moet aanpassen. DEMOCRATISCH ZAANSTAD vindt
dat de gemeente anders te werk moet gaan, door
eerst goed in kaart te brengen wat de beste manier
is om gemeentegebouwen waarbij het mogelijk is
om die met de beste en meest duurzame manieren
energieneutraal te maken en niet zoals tot nu toe
gebruikelijk is, hap snap te werk te gaan. De gemeente Breda is erin geslaagd een model neer te
leggen, dat als voorbeeld kan dienen voor de gemeente Zaanstad. De aanpak is voor 90% rendabel
en concurreert niet met andere investeringen binnen de gemeente.

De Zaanse Zon Het beleid van de provincie NoordHolland betreffende wind op land biedt voor Zaanstad geen soelaas in het behalen van klimaatneutraliteit op korte termijn. Zonnestroom daarentegen
wel. De hoeveelheid zonne-energie die Nederland
per jaar ontvangt, is ongeveer 40 maal zo groot als
het totale energiegebruik in Nederland. De zon biedt
vooral op de lange termijn goede mogelijkheden: de
kostprijs zal sterk dalen door innovaties en schaalvergroting. Braakliggende terreinen kunnen beter
worden benut voor het winnen van zonne-energie.
Ook moeten we constateren dat het streven van
20.000 aansluitingen op zonnepanelen in Zaanstad
niet opschiet. Ons inziens komt dat omdat de
collectieve inkoop van zonnepanelen voor veel
huishoudens nog altijd niet te betalen is. Ook zijn in
dit collectief de kosten voor de aanschaf van
zonnepanelen niet gedaald. Dat kan anders, zo
vernemen wij uit andere gemeenten in Nederland.
Er zijn mogelijkheden tot investeringsvrij laten
plaatsen van zonnepanelen op de daken van de
huizen van inwoners. Zodat ook inwoners met een
kleine beurs kunnen participeren in schone energie
en klimaatneutraliteit. Een pure win-winsituatie,
waarvan DEMOCRATISCH ZAANSTAD vindt dat
Zaanstad zich daar eens op moet richten.
Zaanstad zo snel mogelijk klimaatneutraal, is de
doelstelling. Een andere doelstelling is de burger
zoveel mogelijk laten participeren in de samenleving
en gemeentelijke doelstellingen. Onder andere in
Zaanstad is het mogelijk om collectief zonnepanelen
in te kopen en op je dak te laten plaatsen. Dit
verdient zich dan in zes jaar terug. Zes
zonnepanelen op je dak kosten binnen dit collectief
toch nog zo rond de €2000,-.
Moet je echter niet out of the box denken? De
gemeente trekt bijvoorbeeld jaarlijks €100.000,- uit
voor de inkoop van zonnepanelen. Zaanstad is dus
de sponsor van Zaanse zonnenergie. In plaats van
de burger te vragen mee te doen aan collectieve
inkoop, biedt de gemeente inwoners aan om
zonnepanelen op hun dak te komen plaatsen.
Gratis.
Wat schiet Zaanstad daar mee op:
x
x
x

x

Zaanstad kan via een bulk inkoop van Zonnepanelen een lagere stukprijs afdingen.
Voorzichtig geschat kan Zaanstad 67 extra
woningen, of meer per jaar voorzien van
zonnepanelen;
De inwoner heeft een behoorlijk lagere
energierekening en daardoor meer te besteden, wat de lokale economie ten goede
komt;
De prijs van collectieve inkoop zal daardoor
ook dalen, waardoor meer mensen aan het
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x

x
x

collectief kunnen meedoen. Zo helpen minima dus indirect mee aan de goedkopere
energie voor 'Jan Modaal';
De inwoners die anders nooit aan het collectief zouden kunnen meedoen, kunnen
nu toch participeren in de reductie van Co2
uitstoot d.m.v. het gebruik van schone
energie;
Dit verdient zich terug in het sneller bereiken van de klimaatneutraliteit doelstelling;
De inwoner heeft meer het gevoel betrokken te worden in gemeentelijke doelstellingen.

Iedereen wint dus in een dergelijk project. De
€100.000,- kan worden gevonden in het
duurzaamheidsfonds, of investeringsfonds, maar
ook in het bedrijfsleven kunnen donateurs en
sponsoren worden geworven.
Er bestaan al innovatieve mogelijkheden voor
zogenaamde Plug & Play-zonneparken.
Braakliggende terreinen die tijdelijk kunnen worden
opgevuld met zonnepanelen. Wanneer het terrein
bebouwd gaat worden, kan het Plug & Play
zonnepark gemakkelijk in zijn geheel of gedeeltelijk
worden ontmanteld en verplaatst naar een ander
braakliggend terrein of zelfs naar het dak van het
nieuw gebouwde gebouw op hetzelfde terrein. Daar
liggen dus kansen voor versnelling van
klimaatneutraliteit.

energievoorzieningen zorgen. Tegelijkertijd vormen
de parken een rendabele (tussen)oplossing voor
gemeenten, die in hun maag zitten met
braakliggende terreinen die nog niet ontwikkeld zijn
en momenteel voor grote financiële uitdagingen
zorgen. De twijfels van gemeenten en
projectontwikkelaars hebben vooral betrekking op
de hoogte van de investering van zonneparken en
het feit dat de grondeigenaar het terrein lange tijd
niet voor andere doeleinden kan inzetten. Een
transformeerbaar en modulair zonnepark dat
aanpasbaar is op het gebruik van de grond is
daarvoor een goede oplossing en zeker toepasbaar
in Zaanstad. De grond krijgt gemakkelijk weer een
andere functie. Zo kan er bijvoorbeeld een
bedrijventerrein, school of ander gebouw geplaatst
worden. De zonnepanelen kunnen dan eenvoudig
verplaatst worden naar de daken van de
nieuwbouw, gedeeltelijk naast de bestemming
blijven bestaan of hergebruikt worden in de regio
voor bewoners, coöperaties, overheidsgebouwen en
bedrijven. Naast het invullen van de duurzame
doelstellingen hebben gemeenten profijt van andere
voordelen zoals een schonere omgeving, kansen
voor werkgelegenheid, nieuwe kansen voor markten
die zich richten op innovatie van duurzame
producten en een beter imago.
Laat inwoners van Zaanstad mee investeren.
Winnen, winnen, alsmaar winnen. Het Zaanse
college van B en W zal snel de wens van meer
windturbines zijn vergeten.
En dan hebben we het hier nog niet eens gehad
over het toepassen van Blauwe Energie op regionaal
gebied, waar DEMOCRATISCH ZAANSTAD zich ook in
de raad al sterk voor heeft gemaakt.

Zonneparken zijn door de lange levensduur van
meer dan 25 jaar meestal niet gewenst op grond
waar de gemeente bedrijven gevestigd wil zien. De
mogelijkheid bestaat echter om een
transformeerbaar modulair zonnepark met lokaal
hergebruik te plaatsen. De zonneparken kunnen
tijdelijk, 5 tot 15 jaar, worden gebruikt in
veldopstelling waarna de systemen bruikbaar zijn
voor hergebruik op de te vestigen bedrijven of
andere lokale bestemmingen. De zonneparken
moeten het voor grondontwikkelaars en gemeenten
aantrekkelijk maken om te investeren in duurzame
energie, terwijl de ambitie om een volledig
bedrijventerrein te realiseren behouden blijft.
Plug & Play-zonneparken kunnen voor een
versnelling in de overgang naar duurzame

Blauwe energie is niet nieuw, het bestaat eigenlijk al
sinds de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Een
kleine centrale kan energie leveren voor 500.000
huishoudens. Onderzoeken uit 2009 wezen uit dat
in het Noordzeekanaalgebied mogelijkheden zijn
voor toepassen van blauwe energie. Dat zou dan
moeten plaatsvinden in samenwerking met andere
gemeenten of de provincie Noord-Holland.
De techniek die in een proefcentrale in de Afsluitdijk
wordt toegepast voor het winnen van blauwe energie heet RED (Reversed elektrodialyse) en kan bijvoorbeeld ook worden toegepast in de sluizen van
IJmuiden. Onderzoeken waren daar redelijk positief
over, maar dat was in 2009. Ondertussen is de
techniek dus al weer een heel stuk verder. Wij zouden als eerste Noord-Hollandse gemeente voorop
lopen in het onderzoeken en ontwikkelen van die
technieken om, in plaats van windenergie, blauwe
energie te kunnen gaan toepassen waar heel veel
huishoudens in Noord-Holland, en dus ook de Zaanstreek, profijt van hebben.
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in projecten van bijvoorbeeld HVC met betrekking tot windenergie.

Beheer buitenruimte

De voortrekkersrol, die Zaanstad graag wil hebben,
ga je niet meer krijgen met windenergie. Dat is eigenlijk al een gepasseerd station. Blijven proberen
meer windturbines te mogen plaatsen is dus kansloos, terwijl er andere kansen liggen. Met de oneindige voorraad zon, zoet en zout water kan Zaanstad
de daad bij het woord voegen; onze energiewinning
kan veel duurzamer.
Windturbines Windturbines draaien op subsidie en
vervuilen het landschap. Het is bewezen dat ze onvoldoende bijdragen aan de oplossing van het energievraagstuk. DEMOCRATISCH ZAANSTAD is tegen
nieuwe windturbines in onze gemeente.
Groenvoorziening Een groene en natuurlijke omgeving is van groot belang voor kwalitatief goed wonen. In kernen en wijken dienen meer plekken voor
groen te komen, zogenaamde stadsparken. Niet alles volbouwen, maar meer ruimte laten voor recreerende inwoners.

Grote delen van de openbare ruimte zijn eigendom
van de gemeente. Het beheren en onderhouden
daarvan is een belangrijke – voor een deel ook wettelijk vastgelegde – taak van de overheid. Het achterstallig onderhoud is niet alleen een probleem
waar burgers last van hebben. De provincie maakt
als financieel toezichthouder al jaren achtereen opmerkingen over dit achterstallig onderhoud, en was
in 2011 zelfs voornemens Zaanstad onder preventief
toezicht te stellen vanwege de achterstand in het
onderhoud van de openbare ruimte. Ook was er
geen sprake van structurele baten die structurele
lasten afdekten (Zie ook onderdeel Financiën). In de
periode 2006-2010 verkocht Zaanstad de aandelen
van nutsbedrijf NUON onder andere om de openbare ruimte op orde te brengen, maar dat bleek niet
voldoende. De onderhoudsachterstanden in Zaanstad liggen op dit moment op circa 20%, ofwel de
onderhoudsachterstand uitgedrukt in geld bedraagt
op dit moment €38 miljoen.
Inverdan Inverdan is meer dan de Gedempte
Gracht, stadhuis en cultuurcluster. DEMOCRATISCH
ZAANSTAD is van mening dat de dorpen er ook mogen zijn, maar krijgen ten onrechte niet dezelfde
aandacht. Ook de aanloopstraten van het Inverdangebied zijn in de loop der jaren meer en meer uit
het Masterplan geschrapt, en verworden tot ondergeschoven kind. De Peperstraat bijvoorbeeld doet
meer denken aan het Oostblok dan Nederland en
vele historisch prachtige panden zijn gesloopt. (zie
ook ‘monumenten’). DEMOCRATISCH ZAANSTAD vindt
dat er geen verschil mag zijn in kwaliteitsniveau van
de openbare ruimte tussen Inverdan/Gedempte
Gracht en de rest van Zaanstad (zie ook ‘openbare
ruimte’). Onderhoud wordt uitgevoerd op kwaliteitsniveau B/C, conform de systematiek van het kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur
(CROW). Alleen het Inverdan-winkelgebied wordt
conform deze systematiek op kwaliteitsniveau A onderhouden.

Daarom is DEMOCRATISCH ZAANSTAD voor:
x
Starten met aanleg Plug & Play-zonneparken op braakliggende terreinen, zoals bijvoorbeeld in Saendelft-Oost;
x
Mogelijkheden onderzoeken om te participeren in projecten voor het winnen van
blauwe energie, in plaats van participeren

February 1, 2018

32

is jaarlijks €275.000 euro nodig. DEMOCRATISCH
ZAANSTAD vindt dat een deel van het geld dat de
coalitie in het investeringsfonds (dit fonds kan de
gemeente gebruiken voor infrastructuur en (maatschappelijke) voorzieningen) heeft gestoken, voor
dit plan had moeten worden vrijgemaakt. Om deze
reden zal DEMOCRATISCH ZAANSTAD een nieuw voorstel doen om de benodigde financiële middelen bijeen te krijgen.

Daarom is DEMOCRATISCH ZAANSTAD voor:
x
Aanpakken van de aanloopstraten van het
Inverdan-gebied (o.a. Westzijde en Peperstraat);
x
Uitvoering van de overige delen van het
Masterplan die eerder zijn geschrapt, geen
half werk! (verder uitwerken);
x
Het inlopen van de achterstand in het onderhoud van de openbare ruimte door begrotingsoverschotten niet langer uit te geven maar te besteden aan dit doel en aan
het aflossen van leningen (zie ook onderdeel Financiën).

Veiligheid en handhaving
Zaanstad kent, zoals vele grote gemeenten, (ondermijnende) criminaliteit. Door jarenlang wegkijken
heeft dit fenomeen een onacceptabele omvang kunnen ontwikkelen binnen onze gemeente. Het zorgen
voor een veilig dorp of veilige wijk is een van de belangrijkste taken van de gemeente. De pakkans van
criminelen en overlastgevers moet worden vergroot.
De gemeente moet schade altijd verhalen op de dader(s). Daarom pleit DEMOCRATISCH ZAANSTAD ervoor dat er in verschillende delen van de gemeente
meer toezicht in de buurten komt.
Gebiedsgericht toezicht Een jaar geleden begon
in Zaandam een pilot waarin extra werd gecontroleerd in panden aan de Czarinastraat op onder meer
wietplantages. Die proef smaakt wat ons betreft
naar meer. Er moet in de toekomst structureel meer
geld worden uitgetrokken voor dat soort controles.
Het gebied rondom de Czarinastraat is verloederd,
dat komt deels door leegstand en ook door illegale
onderverhuur en wietplantages. De gemeente begon daarom een jaar geleden met de pilot ‘gebiedsgericht toezicht’. Panden werden structureel gecontroleerd op bijvoorbeeld het bestaan van wietplantages en overbewoning. Daarbij zijn zo veel misstanden ontdekt, dat DEMOCRATISCH ZAANSTAD daarom
van mening is dat het toezicht moet worden uitgebreid naar andere gebieden in de stad, bijvoorbeeld
naar de Burcht en omgeving. Voor het extra toezicht

Ondermijnende criminaliteit Ondermijnende criminaliteit, dat uit alle vormen van criminaliteit bestaat, vormt een bedreiging voor de integriteit van
onze maatschappij. Kenmerkend voor ondermijning
is de vermenging van onder- en bovenwereld. Ondermijnende criminaliteit tast het vertrouwen in de
overheid en in de rechtsstaat aan. Daarom is het
belangrijk hier effectief tegen op te treden. Bij de
aanpak van ondermijning komen medewerkers in
beeld die direct betrokken zijn bij de aanpak van
personen of fenomenen. Dat zal hen niet altijd in
dank worden afgenomen. De druk van de omgeving
op hen zal toenemen. Dit geldt voor medewerkers,
voor wethouders, voor raadsleden en burgemeesters. Uitgangspunt is dat de veiligheid van bestuurders en ambtenaren geborgd moet zijn en dat zij
zich gesteund weten als zij bij de integere uitvoering
van hun taak niet wijken voor deze druk, welk vorm
deze ook aanneemt. Het gaat dus om het weerbaar
maken van de gehele gemeentelijke organisatie. Om
deze reden heeft DEMOCRATISCH ZAANSTAD bij de
begroting 2018-2022 bij amendement bereikt dat er
een onderzoek naar de informatiepositie en bestuurlijke weerbaarheid van de gemeente met betrekking
tot ondermijnende criminaliteit in kaart wordt gebracht. Een en ander met als doel om inzicht te verkrijgen in het externe ondermijningsbeeld, de lokale
weerbaarheid te vergroten en de informatiepositie
te versterken. Dat maakt de gemeente weerbaar en
in staat proactief, preventief en reactief ondermijning te voorkomen en bestrijden. Op deze wijze
voorkomt de gemeente vormen van ondermijnende
criminaliteit, misbruik van de gemeentelijke faciliteiten en regelgeving en is zij in staat eigen middelen
samen met de overheidspartners in te zetten ter bestrijding van ondermijning.
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(Mobiel) Cameratoezicht Politie en Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA’s) kunnen niet overal tegelijk zijn. Daarom zal permanent of tijdelijk (mobiel) cameratoezicht vaker ingezet moeten worden
om overlast te lijf te gaan en om het veiligheidsgevoel van de inwoners te vergroten, zoals op de Rozengracht, de Vijfhoek, Poelenburg en in Peldersveld in Zaandam. DEMOCRATISCH ZAANSTAD pleit
voor een samenwerking tussen politie en private
veiligheidsdiensten op het gebied van (mobiel) cameratoezicht in de openbare ruimte.

ZAANSTAD wil daarom met kracht het aantal woninginbraken bestrijden. In Poelenburg zijn in de eerste
helft van 2017 39 woninginbraken gepleegd, in Peldersveld 27. In Zaanstad zijn in totaal 372 woninginbraken geweest. Dit betekent dat in Poelenburg
7,2% en Peldersveld 10,5% van de inbraken heeft
plaatsgevonden. Zaanstad is verdeeld in 19 wijken.
Bijna 20% van alle inbraken wordt in deze wijk en
buurt gepleegd. Het aantal inbraken is dus onevenredig hoog in Poelenburg en Peldersveld. Het opsporen en berechten van inbrekers moet dan ook
prioriteit krijgen bij gemeente, politie en Openbaar
Ministerie. (Zie ook onderdeel Wonen)
BIBOB DEMOCRATISCH ZAANSTAD is tegen het verlenen van omgevingsvergunningen aan bedrijven en
verenigingen met niet controleerbare (maatschappelijke) doelstellingen. Tevens dient er actieve monitoring op activiteiten van bedrijven en instellingen
na vergunningverlening plaats te vinden. DEMOCRATISCH ZAANSTAD is er in het kader van de bestrijding
van ondermijnende criminaliteit voor om vaker
BIBOB onderzoeken toe te passen.

Meer ‘blauw’ op straat Een van de belangrijkste
taken van de lokale overheid is handhaving van de
rechtsorde. Een belangrijke voorwaarde daarbij is
voldoende politiesterkte. De gemeente dient zich in
te zetten voor meer agenten. Te weinig politie kan
leiden tot onverantwoorde en gevaarlijke situaties.
Ook moet de politie vaker zichtbaar zijn. Minder
achter het bureau zitten en actiever zijn op straat,
in wijken en in kernen.
Preventief fouilleren DEMOCRATISCH ZAANSTAD is
van mening dat tijdelijk preventief fouilleren voor de
politie, ook buiten het uitgaansgebied, mogelijk gemaakt moet worden. De Burgemeester kan een veiligheidsrisicogebied aanwijzen bij verstoring van de
openbare orde door de aanwezigheid van wapens,
dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. De aanwijzing moet ook de geldigheidsduur
vaststellen: het mag niet langer dan strikt noodzakelijk. Een gebied permanent aanwijzen als veiligheidsrisicogebied is in strijd met de wet. DEMOCRATISCH ZAANSTAD is van mening dat concentraties
van uitgaansgelegenheden, die in de avond en
nacht uit het oogpunt van openbare orde en veiligheid een bijzondere gevaarzetting met zich meebrengen, grote (sport)manifestaties met een verhoogd risico voor de openbare orde en veiligheid en
gebieden met een voortdurende drugsoverlast in
aanmerking kunnen komen voor deze aanwijzing.
Woninginbraken Zaankanters moeten zich veilig
voelen in hun eigen huis en met een gerust hart
hun auto kunnen parkeren. DEMOCRATISCH

Daarom pleit DEMOCRATISCH ZAANSTAD ervoor:
x
Dat de verschillende onderdelen van de gemeente optreden als een en hetzelfde bestrijdingsapparaat tegen de criminaliteit,
gericht op het verzieken van het ondernemingsklimaat door de crimineel en zijn organisatie;
x
Het houden van patsercontroles;
x
Het inrichten van een (anoniem)meldpunt
ondermijning;
x
Het ophalen van signalen binnen en buiten
de organisatie;
x
Preventiegesprekken voeren met bewoners
om hen te wijzen op de risico's van ondermijnende criminaliteit;
x
Communiceren met heldere, herkenbare
voorbeelden, als instrument voor meer bewustwording over ondermijning bij alle
doelgroepen;
x
Samenwerking tussen politie en private
veiligheidsdiensten o.a. op het gebied van
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x
x

x

x
x

(mobiel) cameratoezicht in de openbare
ruimte;
Uitbreiden mogelijkheden preventief
fouilleren;
Uitbreiding van het actief gebiedsgericht
toezicht, in navolging van de Rozengracht
in Zaandam, in andere delen van Zaanstad
toe te passen die met eenzelfde problematiek kampen;
Oprichten van een netwerk van actieve
burgers die verdachte situaties waarnemen
en deze anoniem bij de gemeente kunnen
melden en vervolgens actief betrokken
worden bij de afhandeling van hun melding;
Uitbreiding van bevoegdheden handhaving,
zodat zij de politie kunnen versterken in de
uitvoering van hun taken;
Het uitvoeren van BIBOB-onderzoeken
naar verdachte bedrijven en activiteiten.

Burger en bestuur
DEMOCRATISCH ZAANSTAD is een voorstander van
bindende referenda en burgerraadplegingen naar
Zwitsers model om de macht van de gevestigde
orde te doorbreken en de invloed van kiezers serieus te vergroten.
Burgerinitiatieven in de wijken DEMOCRATISCH
ZAANSTAD is voor breed gedragen lokale initiatieven
in de wijken, waar een realistisch budget voor vrijgemaakt moet worden.
De dorps- en wijkraden moeten terugkomen in een
vorm waarin:
x
De democratische legitimering geborgd is,
dus geen zetbazen van politieke partijen
zoals we de afgelopen jaren gezien hebben;
x
Zij als toetssteen voor het gemeentebestuur fungeren.
DEMOCRATISCH ZAANSTAD staat voor een grotere rol
van de dorps- en wijkraden. Dit past binnen onze visie dat elk dorp of elke kern, maar ook alle wijken in
Zaanstad zoveel mogelijk hun eigen identiteit dienen
te behouden. DEMOCRATISCH ZAANSTAD wenst een
goede relatie met deze organen, maar er mag geen
extra bestuurslaag ontstaan. De democratische besluitvorming vindt uiteindelijk in de gemeenteraad
plaats. DEMOCRATISCH ZAANSTAD is van mening dat
op een aantal terreinen (bijvoorbeeld het groen- of
parkeerbeheer) de dorps- en wijkraden adviesen/of instemmingsrecht zouden moeten hebben, zoals we die ook bij ondernemingsraden kennen. De
dorps- en wijkraden zouden door de gemeente beter gefinancieerd en gefaciliteerd moeten worden,

zodat zij beter in staat worden gesteld sparringpartner van het gemeentebestuur te zijn. Daarentegen
mag het gemeentebestuur ook voorwaarden stellen
aan de dorps- en wijkraden op het gebied van
draagvlak en kennisniveau.
Informatievoorziening Bij grote veranderingen
die het gemeentebestuur wil invoeren, zijn wij voorstander dat de burgers ruim van te voren worden
ingelicht, zodat indien veel burgers het niet met de
plannen eens zijn, ze zich met een bindend referendum hierover kunnen uitspreken. Hierdoor zal de
samenwerking tussen het gemeentebestuur en de
inwoners groter en beter worden.
DEMOCRATISCH ZAANSTAD vindt dat er digitaal kan
worden gestemd over belangrijke onderwerpen die
grote invloed hebben op de leefbaarheid, infrastructuur en ontwikkeling van Zaanstad. Zo krijgen de inwoners meer invloed op de koers die onze gemeente moet uitzetten.
Gekozen burgemeester DEMOCRATISCH ZAANSTAD
vindt dat burgemeesters direct door de bevolking
gekozen moeten worden, net als in de meeste andere West-Europese landen. Iedere Zaankanter
moet zich verkiesbaar kunnen stellen voor het burgemeesterschap, mits aan een bepaald aantal basisvoorwaarden is voldaan. Het is ook een zeer effectieve manier om de macht van de gevestigde orde
open te breken. Gemeenten kunnen niet langer
worden opgezadeld met partijleden, waarvoor ook
nog even een baantje moet worden geregeld.
Maak.Zaanstad Hier kunnen wij kort over zijn. Wij
hebben als enige politieke partij dit ‘project’ vanaf
de oprichting geboycot. Dit platform waar college,
professionals en inwoners in gesprek kunnen gaan
over de toekomst van Zaanstad is een aanfluiting
geworden. De gesprekken zouden via sociale media,
op themabijeenkomsten en op locatie in de
‘Maak.Zaanstad-bus’ plaatsvinden. Uit de evaluatie
van ‘Maak.Zaanstad’ in 2017 blijkt het gelijk van DEMOCRATISCH ZAANSTAD. Er is niet of nauwelijks gesproken met de inwoners van Zaanstad. Momenteel
wordt ongeveer alles gelabeld als ‘Maak.Zaanstad’.
Vooral niet luisteren naar de burgers! Het huidige
college heeft de afgelopen vier jaar de mond vol gehad over burgerparticipatie maar in het geval van
Maak.Zaanstad gaat dat in ieder geval niet op. Kosten: 27 miljoen euro.
Nieuwe vormen van Democratie Investeer in
Burgerkracht. Het collegeakkoord 2014-2018 staat
er bol van. Overal wordt hoog opgegeven over burgerparticipatie, samenwerking, maatschappelijke initiatieven, doe-democratie. Maar wat blijkt in de
praktijk? Af en toe meedenken, dat kan er nog net
van af zoals bij Maak.Zaanstad. Maar boter bij de
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vis in de vorm van: financiën, subsidie, noodzakelijk
startgeld, dat gaat vaak weer te ver. Burgers mogen
allerlei initiatieven nemen, maar het moet geen geld
kosten. Er wordt nauwelijks startkapitaal verstrekt
en maatschappelijk aanbesteden wordt slechts hier
en daar beproefd. Terwijl daar wel het belangrijkste
knelpunt zit om initiatieven effectief te ondersteunen. Voor DEMOCRATISCH ZAANSTAD geldt: ‘Put your
money where your mouth is…’
Voor DEMOCRATISCH ZAANSTAD draait alles om de
betrokkenheid van burgers. Een democratie zonder
burgerparticipatie is ten dode opgeschreven. Burgerinitiatieven laten zien dat er behoefte is aan
nieuwe vormen van democratie. Burgers zetten
soms vraagtekens bij het democratische gehalte van
overheidsbeleid en willen meer directe zeggenschap
over hun leefomgeving. Toch is er ook vaak wederzijds onbegrip. Want is een burgerinitiatief wel democratisch? Vertegenwoordigen de initiatiefnemers
wel een meerderheid? En sluit het wel aan op het
beleid? Aan de andere kant vragen burgers zich af:
gaat democratie dan niet over zeggenschap? Het
beleid sluit niet aan bij wat wij als burgers willen,
wij weten wat er speelt en iedereen mag meedoen!
Met andere woorden: én de formele, representatieve democratie, én burgerinitiatieven, als uiting
van een informele en participatieve democratie, geven invulling aan democratische waarden. Voor DEMOCRATISCH ZAANSTAD zijn burgerinitiatieven een
aanvulling die de bestaande formele democratie levendiger en krachtiger maakt.

Burgerbegroting DEMOCRATISCH ZAANSTAD wil
graag een burgerbegroting. Een burgerbegroting is
een besluitvormend proces waarin burgers meedenken en onderhandelen over het verdelen van publieke geldbronnen, en een proces van directe democratie. DEMOCRATISCH ZAANSTAD vindt dat burgers daardoor dichter bij de besluitvorming van de
gemeentebegroting komen en dat is van groot belang aangezien zij de belastingen opbrengen. De
burgerbegroting gaat dus over zeggenschap, maar
ook over deliberatie en gemeenschapsvorming. Een
burgerbegroting kan een vorm van stadsmanagement zijn die rechtstreeks aansluit bij de behoeften,
maatschappelijke vraagstukken en ambities van burgers. Meerdere mensen beslissen over de inzet van
financiën en dus kunnen we spreken van ‘joint management’. Dit vergroot de mogelijkheid om problemen op te lossen, maar doet ook sneller een beroep
op het sociaal en cultureel kapitaal van burgers en

bedrijven. Daardoor komen bovendien andere, effectievere, leukere en goedkopere oplossingen sneller in beeld.

Bij een burgerbegroting onderzoeken de opstellers
meer alternatieven dan wanneer een begroting gemaakt wordt zonder inzet van burgers. Daarmee
leidt een burgerbegroting tot een betere financiële
discipline bij de overheid en tot kostenreductie, dat
is het soort huishoudboekje waar DEMOCRATISCH
ZAANSTAD voor pleit. Ook zorgt het voor hoger rendement doordat de begroting aansluit bij plannen
van andere partijen. Dit kan extra geld opleveren.
Verder zorgt een burgerbegroting voor meer vrijheid
in de aanbesteding van projecten. Burgers kunnen
namelijk ook zelf projectuitvoerder zijn. Dit past in
het modern plaatje van burgerregie: ‘meer burger,
minder overheid’. Met de burgerbegroting krijgen
bedrijven voor buurtbeheer of wijkdiensten dan ook
een nieuwe kans door samen met bewoners passende projecten te ontwikkelen en uit te voeren.
Vaak sluit dat beter aan bij de situatie en is het
goedkoper dan wanneer bijvoorbeeld de gemeente
het organiseert.
Bindende referenda, burgeravond en burgerinitiatief Een in zichzelf gekeerde ambtelijke organisatie dient het belang in te zien van samenwerking met alle afdelingen van de organisatie. Daarnaast moet de blik naar buiten worden gericht om
oog te hebben op welke wijze, diensten aan de inwoners, kwalitatief en klant-vriendelijk kunnen worden geleverd. Het motto ‘de plaatsgenoot betaalt en
bepaalt’, moet worden ingepast en uitgevoerd. DEMOCRATISCH ZAANSTAD staat voor directe democratie: het ultieme middel om recht te doen aan onze
plaatsgenoten is het ‘referendum’, dat meer ingezet
zal moeten worden. Wij zouden graag de invoering
van bindende referenda willen zien. Ook andere vormen van volksraadpleging dienen ingepast te worden binnen het bestuurlijk apparaat van Zaanstad,
zoals het ‘burgerinitiatief’. Hiertoe moet social media
ingezet worden om de huidige drempels drastisch te
verlagen.
DEMOCRATISCH ZAANSTAD wil in ieder geval dat de
burgeravond voor onze plaatsgenoten terug komt.
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Deze hebben een grote indruk op ons gemaakt. De
zogenaamde burgeravonden waarbij inwoners van
Zaanstad, in een open dialoog met de gemeenteraad, hun grieven en bedenkingen kunnen uiten, en
om draagvlak te vinden, gaven een duidelijk beeld
van de noden en problemen in Zaanstad.
Raadsvergaderingen en commissievergaderingen op locatie Ons gemeentehuis is minder
toegankelijk door het gebrek aan gratis parkeermogelijkheden in de directe omgeving en door de ligging en bouw. Daarom is DEMOCRATISCH ZAANSTAD
van mening dat het gemeentebestuur door middel
van het Zaanstad Beraad en de raadsvergadering,
minimaal zes keer per jaar ‘op locatie’ moet vergaderen. Dit betrekt de bewoners meer bij de politiek
en past binnen het beleid om als openbaar bestuur
zichtbaarder te zijn. Met name valt te denken aan
commissievergaderingen die stukken behandelen
met besluitvorming over bepaalde gebiedsdelen in
Zaanstad. De bewoners van die stadsdelen kunnen
inspreken en hun goed- of afkeuring kenbaar maken
binnen een democratische setting. Veelal zijn de bewoners goed op de hoogte van hun eigen leefomgeving en kunnen op die manier een bijdrage leveren
aan een beter Zaanstad.
Mandaat gemeenteraad De gemeenteraad van
Zaanstad heeft vanaf 2009 veel mandaten verleend
aan het college en daarmee veel van haar controlerende taak uit handen gegeven. Dit heeft geleid tot
grote financiële misstanden (Toermalijn etc.) en onvermogen van de gemeenteraad om op tijd in te
grijpen, omdat de gemeenteraad vaak niet, te laat
of onvolledig wordt geïnformeerd. Om deze reden is
DEMOCRATISCH ZAANSTAD van mening dat de mandaten terug moeten naar de gemeenteraad.
Daarom is DEMOCRATISCH ZAANSTAD voor:
x
Intrekken van mandaatverlenende bevoegdheden aan het college;
x
Vaststellen wat en op welke wijze valt onder de actieve informatieplicht van het college, voortvloeiende uit de bepalingen in
de Gemeentewet;
x
Zienswijzen en ingekomen brieven van
burgers door de gemeenteraad behandelen;
x
De externe hoor en adviescommissie dient
ook echt extern te zijn. Daarom dient hun
salariëring door de gemeenteraad verstrekt
te worden en niet door het college. Tevens
dienen zij twee keer per bestuursperioden
van personen te wisselen, een en ander
onder goedkeuring van de gemeenteraad;
x
Het versterken van de controlerende taak
van de gemeenteraad door bijscholing;
x
Het versterken van de controlerende taak
van de gemeenteraad door vermindering
van het aantal verbonden partijen.

Financiën
Financiële huishouding Het huidige college hanteert het gemeentelijke huishoudboekje onder het
credo “Voor iedere 100.000 kunnen we een miljoen
lenen” (quote wethouder financiën, Dick Emmer
D’66). Zaanstad behoort tot één van de zwaarst lenende gemeenten in Nederland en heeft op dit moment bestuurders die blijk geven van een gebrek
aan een verantwoorde visie met dit credo. Dat moet
veranderen. Zaanstad moet een financieel gezonde
gemeente worden die de spaarzaamheid die zij van
haar burgers verlangt, ook zelf hanteert.
Verder vinden wij dat eventuele overschotten van
projecten geoormerkt en gereserveerd moeten worden voor eventuele nadelen op langere termijn. DEMOCRATISCH ZAANSTAD wil een haalbaarheidsanalyse
zien voor aanvang van elk nieuw project, zodat de
gemeenteraad een gedegen afweging kan maken.
Doel van deze analyse is het inzichtelijk maken van
kosten en baten.
Tevens is DEMOCRATISCH ZAANSTAD van mening dat
de gemeente terughoudend om moet gaan met het
aangaan van nieuwe leningen, aangezien wij al tot
de zwaarst lenende gemeenten behoren. Ook het
opstarten van grote nieuwe projecten, zoals onder
de noemer van Maak.Zaanstad en ZaanIJ, maar ook
het Cultuurcluster moet een halt toe worden geroepen. Het automatisch verhogen van gemeentelijke
belastingen ter dekking van gaten in de begroting,
acht DEMOCRATISCH ZAANSTAD geen bestendige manier van een gemeentelijke financiële huishouding.
Het aanleggen van fondsen waaruit het college projecten kan financieren zonder dat hierop goedkeurende accountantsverklaringen worden afgegeven,
zoals het Transformatiefonds en het Investeringsfonds (zie ook mandaten terug naar de gemeenteraad). Ook subsidies, waarvan niet is aangetoond
dat die de beoogde resultaten opleveren, dienen te
worden gestaakt.
Daarom is DEMOCRATISCH ZAANSTAD voor:
x
Het verantwoord vergroten van eigen vermogen;
x
Het toevoegen van overschotten aan de Algemene Reserve (AR) in plaats van deze
meteen weer uit te geven;
x
Het afbouwen van de leningenportefeuille
door het vergroten van het verdienvermogen van Zaanstad. Dit door middel van
meer inzet op het aantrekken van bedrijven; (zie verder onder Economie en MKB)
x
Investeren in de eigen organisatie om het
personeelsverloop terug te dringen, dit
door middel van scholing en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie;
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x

De afbouw van de post ‘inhuur derden’,
onze burgers hebben veel expertise, waarvan geen gebruik wordt gemaakt, als zij
zich aanbieden.

Diverse (kleinere) paragrafen
Bedrijfsvoering DEMOCRATISCH ZAANSTAD wil investeren in de ambtelijke organisatie door middel
van scholing en doorgroeimogelijkheden. Het verloop binnen de organisatie is ons inziens te groot en
te veel jonge ambtenaren passeren Zaanstad
slechts om een grote gemeente op het cv te hebben. Dat betekent dat onze organisatie te weinig
uitdagend is om in door te groeien en jarenlang bij
in dienst te blijven. Op deze manier gaat veel kennis
en expertise verloren en gaat veel kostbare tijd verloren aan het voortdurend inwerken van nieuwe
mensen. Een deel van de post ‘inhuur derden’ drukt
om deze reden al jarenlang zwaar op de gemeentelijke begroting. De inhuur van bijzondere expertise
zal uiteraard altijd noodzakelijk blijven.
Lokale heffingen De lokale heffingen vormen een
belangrijk onderdeel van de inkomsten van gemeenten en zijn een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. Lokale heffingen zijn bijvoorbeeld de
onroerende zaakbelasting (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing, grafrechten, marktgelden, parkeerbelasting, precario- reclamebelasting, hondenbelasting, toeristenbelasting en gelden bij nautisch beheer.
Een trendmatige OZB-verhoging mag geen automatisme worden in de gemeente Zaanstad. Lasten van
de inwoners alsook sportverenigingen moeten zoveel mogelijk beperkt worden. DEMOCRATISCH ZAANSTAD is van mening dat lastenstijgingen zoveel mogelijk binnen de eigen dienst opgevangen moeten
worden. Projecten moeten met realisme, op basis
van eigen financiële draagkracht gerealiseerd worden, waarbij maximale externe subsidiëring dient te
worden nagestreefd. Zaanstad prijkt al jarenlang op
de lijst van gemeenten met de hoogste woonlasten
van Nederland. Zo betaalden huurders in onze gemeente in 2017 gemiddeld € 567 per jaar aan
woonlasten, de hoogste woonlasten van 38 grootste
gemeenten in Nederland. Bij de woonlasten voor eigenaren staat Zaanstad met gemiddeld € 839 per
jaar op de tweede plaats. Ook met de rioolheffing
staat Zaanstad bovenaan en met de afvalstoffenheffing in de top. Respectievelijk €280 en €286,09 per
huishouden.
Dat moet veranderen vindt DEMOCRATISCH ZAANSTAD. Belastinggeld dat gebruikt moet worden om
gaten te dichten in de begroting, ontstaan door het
nemen van verkeerde besluiten, is niet de manier

om een stad goed te besturen. De belasting moeten
verhogen, bovenop een inflatiecorrectie, toont aan
dat het investeringsbeleid van een gemeente onjuist
is uitgevoerd. Zaanstad zal meer aan de hand van
een huishoudboekje het uitgavenpatroon moeten inrichten: geen geld investeren dat je nog niet verdiend hebt, oude leningen aflossen en de samenwerking opzoeken met bedrijven, organisaties en
gemeenten om de kosten binnen de perken te houden.
DEMOCRATISCH ZAANSTAD is van mening dat de hondenbelasting afgeschaft moet worden. De hondenbelasting dit sinds de Middeleeuwen wordt geheven,
was bedoeld als maatregel tegen zwerfhonden en
om hondsdolheid in te perken. Tegenwoordig is de
belasting verworden tot gemeentelijke ‘melkkoe’.
Bovendien is het vreemd dat voor het houden van
andere huisdieren geen belasting wordt geheven.
Daarom is DEMOCRATISCH ZAANSTAD voor:
x
Afschaffing toeristenbelasting;
x
Afschaffing hondenbelasting;
x
Terugdringen woonlasten door bestendig
beleid in plaats van prestigeprojecten.
Financiering De uitgaven van de gemeente worden gefinancierd door interne en externe financieringsmiddelen. De interne financieringsmiddelen bestaan uit de lopende inkomsten. Onder de externe
financieringsmiddelen vallen de kort- en langlopende leningen. De wet financiering decentrale
overheden (Fido) stelt dat gemeenten uitsluitend
voor de uitoefening van de publieke taak leningen
kunnen aangaan, middelen kunnen uitzetten en garanties kunnen verlenen. Om deze reden is DEMOCRATISCH ZAANSTAD van mening dat de gemeenteraad
vast moet stellen welke zaken onder de uitoefening
van de publieke taak vallen, en wil daar graag haar
plaatsgenoten over bevragen.
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Net
als de paragraaf ‘weerstandsvermogen’ bevat ook
de paragraaf ‘financiering’ informatie over de financiële risico’s die een gemeente loopt. In principe kan
van de financieringsrisico's van tevoren worden
vastgesteld welke bedragen er maximaal mee gemoeid zijn. Echter, de omvang van het eigen vermogen van Zaanstad is in verhouding tot de omvang van de balans, de begroting en de lopende
projecten zo klein dat het DEMOCRATISCH ZAANSTAD
zorgen baart. Daarbij gaat de ontwikkeling van de
bestaande leningenportefeuille de komende jaren
op basis van de huidige ramingen naar €500 miljoen. De huidige begrotingsomvang bedraagt op dit
moment €496 miljoen. DEMOCRATISCH ZAANSTAD
acht dit geen financieel gezonde ontwikkeling die
gaande is.
Daarom is DEMOCRATISCH ZAANSTAD voor:
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x
x
x
x

Het maximeren van de leningenportefeuille;
Langlopende leningen aflossen;
Beperken van herfinanceren van leningen;
Terugdringen ‘financieringsbehoefte’.

Onderhoud kapitaalgoederen Kapitaalgoederen
zijn investeringen die de gemeente doet die daarna
regelmatig onderhoud vergen, zoals wegen, gebouwen, riolering en groen. In het coalitieakkoord
2014-2018 is vastgelegd dat de gemeente de komende jaren de onderhoudsachterstanden in de
openbare ruimte niet verder gaat inlopen. Dat terwijl deze opgave een voorwaarde van de Provincie
is om Zaanstad niet onder preventief toezicht te
stellen (zie ook Beheer buitenruimte).
Verbonden partijen Volgens het Besluit Begroting
en Verantwoording (BBV) is een verbonden partij
een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel
belang heeft. Daaronder vallen gemeenschappelijke
regelingen, vennootschappen, coöperaties, stichtingen, verenigingen en overige verbonden partijen.
Met een verbonden partij zet de gemeente Zaanstad
één of meerdere taken op afstand. Dat maakt dat
DEMOCRATISCH ZAANSTAD van mening is dat de controlerende taak van de gemeenteraad hiermee bemoeilijkt wordt.


Grondbeleid DEMOCRATISCH ZAANSTAD heeft geen
positieve herinneringen overgehouden aan het model gezamenlijke Grondexploitatie Maatschappij
(GEM). Gemeente en marktpartij(en) zijn in deze
vorm beide aandeelhouder in een GEM die gronden
verwerft, de planontwikkeling regelt en vervolgens
gronden uitgeeft, al dan niet aan deelnemers in de
GEM. Onder andere de GEM Saendelft, maar ook
N.V. Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied Hoogtij RON en Publiek Private Samenwerking (PPS) hebben de gemeente Zaanstad,
en dus de belastingbetaler al erg veel geld gekost.
Daarom pleit DEMOCRATISCH ZAANSTAD voor terughoudendheid met betrekking tot het aangaan van
dergelijke constructies.
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Addendum
Het partij- en verkiezingsprogramma van DEMOCRATISCH ZAANSTAD is een levend document. Dit betekent dat wij nieuwe elementen, aanpassingen, feiten en omstandigheden, zullen blijven toevoegen.
Dit addendum wordt samengesteld aan de hand van
zaken die ons worden aangedragen vanuit de samenleving, door u dus!
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Jeugd en zorg (blz. 8)
Kinderombudsvrouw inschakelen daar waar nodig in
geval wanneer gemeente en andere instanties
tekortschieten.

Verder is het creëren van en wandelpromenade aan
de Zaan een optie voor aanlegsteigers, een
aanpassing die het winkelbestand in de Zaanbocht
ten goede komt.

Ouderenzorg is gebaat bij meer ondersteuning met
de uitvoering en technische aspecten bij het toepassen van social media bijvoorbeeld opstarten van
computerlessen voor ouderen, hierbij hulp van
vrijwilligers (scholieren, studenten en gepensioneerden).

Voortzetting en toekomst van bestaande bedrijven (blz. 16)
Meer dan 250 jaar heeft Wessanen’s Koninklijke
Fabriek een belangrijke pijler betekend voor de inwoners van Wormerveer. De oliefabriek De Tijd en
Mengvoederbedrijf De Ster zijn afgebroken en niet
meer operatoneel. Voormalige fabriek wordt omgebouwd en aangepast voor wooneenheden.
De meelfabriek van Wessanen en overige aanhorige
panden zijn verkocht (lees verkwanseld) aan het
meelconcern Meneba-Rotterdam. In haar hoogtij
dagen werkten er meer dan circa 3000 employees
bij het concern. Nu werken er nog een handjevol
werknemers om alleen speciale soorten meel te
vervaardigen onder regie vanuit Rotterdam. Dit
enorme fabrieksgebouw staat min of meer te
verpauperen en welke invloed heeft de gemeente
hierop.

Duurzaam voedsel / volksgezondheid (blz.
11)
Het ontplooien van initiatieven bij scholen en bedrijfskantines aan te passen naar een minder calorierijk voedsel, bijvoorbeeld meer fruit en graanproducten in plaats van chips, patat etc.
GGZ en wonen in de wijk (blz. 12)
Meer hulp voor visueel gehandicapten in de wijk
(waaronder slechtzienden en blinden) met betrekking tot zogenaamd straatmeubilair (fietsrekken,
bloempotten en ander obstakels. Uitbreiden van
oversteekplaatsen en aanpassingen doen door het
aanbrengen van ribbeltegels in de trottoirs, daar
waar nodig.
Onderwijs (blz. 12 Vakcollege in Zaanstad
Door de openstaande vacatures voor technisch personeel moet meer de nadruk gelegd worden met
ondersteuning van het bedrijfsleven. Aan welke
onderdelen is de grootste behoefte. Leren van onze
fouten die gemaakt zijn aan het begin van de crisis
door vakopleidingen te minimaliseren c.q. te stoppen.
Toerisme en recreatie (blz. 18 en 21)
Met name in Zaanstad is behoefte aan ruimtelijke
recreatie in de vorm van een camping in combinatie
met ligplaatsen voor bootpassanten. Een geschikt
terrein hiervoor is mogelijk het braakliggende terrein naast het voormalig pand van Brokkink, voorheen fabriek De Ster, grenzend tot aan de oude
vuilnisbelt van West Knollendam.
Een kleinschalige camping van maximaal 40 à 50
plaatsen met aanlegsteigers is mogelijk een optie.
De beroepsvaart over de Zaan hoeft hier geen hinder van te ondervinden. Wel zal het bestemmingsplan aangepast moeten worden.

Maatschappelijke voorzieningen (blz. 18 en
19)
Alle ogen zijn momenteel gericht op het cultuur
“paleis” in het centrum van Inverdam. Met dit project in planning is een bedrag gemoeid van 38,6
miljoen euro. Dit enorme bedrag zal uiteindelijk opgehoest moeten worden door de burgers. Bestaat
het gevaar dat de gemeente straks weer een artikel
nr. 12 en onder curatele komt te staan van het Rijk.
In schril contrast staat het ontnemen van het cultureel erfgoed “De Bres” in Wormerveer waarbij de
gemeente Zaanstad een bedenkelijke rol heeft
gespeeld. Het pand staat al meer dan vijf jaar te
huur tegen een waanzinnige hoge pachtprijs waar
niemand in trapt. Momenteel is het pand in eigendom van een dubieuze partij (naam is bekend) die
erop uit is om een woekerbedrag te incasseren en
hiermee mogelijk witwaspraktijken te realiseren.
Conclusie: Toneelgroep WTG moet uitwijken naar
andere plaatsen (Assendelft en Zaandam) en andere
cultuurgebonden verenigingen om haar leden en
plaatsgenoten haar voorstellingen aan te bieden.
Waar is de bescherming van de lokale cultuur en
ontspanningsmogelijkheden en wat doet de gemeente hieraan?

February 1, 2018

41

Sportfaciliteiten, binnen- en buitenaccommodaties (blz. 20)
Onlangs is het prachtige binnen- en buitenzwembad
“De Crommenije” geopend. Onder andere door geografische besluitvorming heeft met het zwembad
“De Watering” gesloten. Ongetwijfeld zal het gebouw niet meer aan de eisen van deze tijd voldoen
maar voor vele Wormerveerders werd er toch een
traantje weggepinkt.
De geschiedenis leert dat circa 55 jaar geleden de
directie van Wessanen vanwege haar 200 jaar
bestaan de gemeente Wormerveer een financiële bijdrage heeft gegeven van destijds fl. 200.000,-voor een aanzet voor de bouw van het zwembad
(fl. 200.000,-- in 1960 zou nu circa €
1.000.000.000,-- zijn). Ook diverse acties vanuit de
Wormerveerse bevolking brachten een startkapitaal
bijeen. Het wegvallen van het zwembad is weer een
aderlating voor Wormerveer, wat gaat er gebeuren
met het leegstaande gebouw?
Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling (blz. 2122-23)
Hoe wordt er gehandeld bij tegenslag van huiseigenaren (armlastig) bij tegenslag palenrot of andere
oorzaken, zoals recent bij aan particulieren
verkochte woningen door woningbouwvereniging
Parteon in de Zeeheldenbuurt in Wormerveer? Welk
standpunt wordt hierin genomen?
Artikel 19 door gemeente afgewezen. Nieuwe
aanvraag ingediend ten behoeve van Vijfhoek-Zaandam voor selectieve toewijzing. Hoe te handelen bij
tweede afwijzing?
Fietsplan (blz. 27 en 29
Hoe is het gesteld met de ontwikkeling van de
aangebrachte elektrische panelen in het wegdek van
het fietspad naast de N203 ten hoogte van het Forbocomplex en het naast gelegen benzinestation
richting Krommenie? Betreft het een proefproject?
(Milieu).
Niet alleen de opmars van de elektrische fiets is
enorm maar ook zien we meer bakfietsen. Dit
laatste zorgt wel degelijk voor parkeerproblemen in
de stadscentra en bij scholen.
Een zeer gevaarlijk punt is de versmalling op de
brug over de Nauernasche vaart bij Krommenie
richting Eikenlaan. In het verleden zijn hier diverse
gesprekken over gevoerd maar voorlopig is er nog
steeds niets gebeurd.

Zonnepanelen (blz. 31)
Een vergeten doelgroep zijn de appartementen van
diverse woningbouwverenigingen zoals onder andere ZVH en Parteon maar ook particulieren appartementen in beheer bij de zogenaamde VvE besturen zijn uitstekende plaatsen voor het aanbrengen
van zonnepanelen op hun daken. Activeringsplannen kunnen een grote bijdrage leveren om te investeren.
Blauw energie (blz. 31)
Ooit is eens het plan Lieverse gepresenteerd met als
doek het IJsselmeer te laten nivelleren met waterverplaatsingen (een eb/vloed situatie). Wat is hier
nog van bekend? De heer Lieverse was een waterbouwkundig ingenieur en heeft dit plan destijds
aangeboden aan Rijkswaterstaat (circa 25 jaar
geleden).
Financiële bedrijfsvoering Zaanstad (blz. 38)
Deze zal efficiënter moeten worden door onder andere kostenbeheer op het “inhuren van derden” te
verminderen. Hoe hoog zijn de inkomsten van het
Rijk naar Zaanstad? (interne financieringsmiddelen).
De huidige begrotingsomvang bedraagt nu 496
miljoen euro. Hoe is het gesteld met het subsidiebeleid naar cultuur en sportverenigingen? Hoe
wordt dit beoordeeld?
Grondbeleid G.E.M. (blz. 39)
In het verleden is dit een heet hangijzer geweest in
het Saendelftproject. Denk aan de affaire met Forbo
Krommenie waarbij de toenmalige wethouder
Morselenberg door halsstarrige besluitvormingen
bakzeil moest halen met een enorme financiële
kater voor de gemeente Zaanstad en financiële genoegdoening moest toekennen aan de betrokken
wooneigenaren in spe.
Project Maak. Zaanstad (blz. 35)
Is er nog voldoende onderbouw aanwezig om dit
project te continueren? Waaraan is de 27 miljoen
euro besteed?
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