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Voorwoord lijsttrekker

Als Zaankanter zie ik in Zaanstad zoveel kansen 
en mogelijkheden voor ontwikkelingen. Zaanstad 
is een stad vol energie, authentiek, ondernemend 
en eigenzinnig. Mijn ambitie is om Zaanstad nog 
aantrekkelijker te maken om te wonen, te werken, 
te leren en te recreëren voor iedereen, zowel onze 
huidige als toekomstige inwoners. Aantrekkelijk voor 
ondernemers, werkgevers en werknemers, voor 
expats en toeristen, voor onze (groot)ouders en onze 
(klein)kinderen. Dit betekent dat wij in het licht van deze 
groei met elkaar gaan bepalen wat voor stad onze 
gemeente moet gaan worden en hoe we de unieke 
eigenschappen van Zaanstad en de Zaankanter blijven koesteren en kwaliteit toevoegen. 
Met MAAK.Zaanstad is hier al een sterke start mee gemaakt en dat wil ik graag voortzetten. 
We moeten ervoor zorgen dat wonen en werken naast elkaar kunnen blijven bestaan en dat 
groeien mogelijk is, zonder dat het kwetsbare groen wordt aangetast. Om als Zaanstad nog 
aantrekkelijker te worden gaat de verduurzaming van bestaande bouw en de nieuwbouw 
hand in hand met uitstekende voorzieningen en verbindingen zoals de bouw van duurzame 
nieuwe schoolgebouwen, voortreffelijke sociale, culturele en sportvoorzieningen en goede 
infrastructuur op de weg, het spoor en het water.

Dat juist de Zaanstreek volgens sommigen het oudste industriegebied van Europa – en dus 
eigenlijk van de wereld is - is geen toeval. Zaankanters zijn ondernemend en innovatief. Dat 
in combinatie met de gunstige ligging ten opzichte van de Metropool Amsterdam, het water 
en het groen maakt ons Zaankanters bijzonder krachtig. Ik wil mij sterk maken om deze 
kracht samen met alle inwoners van Zaanstad in te zetten voor de verdere verduurzaming 
van onze stad. Ooit schakelden de Zaankanters als eersten over van hout op turf en 
windmolens en later op steenkool en gas. Wat mij betreft gaan we nu volle kracht vooruit 
met de energietransitie om ook nu weer koploper te zijn! 

Vol trots presenteer ik hierbij ‘Kansen voor Zaanstad’, het verkiezingsprogramma 2018-
2022 van D66 Zaanstad.
 
 Maak het verschil en benut de kansen voor Zaanstad: stem 21 maart op D66!

Sanna Munnikendam
Lijsttrekker D66 Zaanstad
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Inleiding

Het gaat goed met Nederland en het gaat goed met Zaanstad. De kwaliteit van leven in 
ons land is de afgelopen vijventwintig jaar verbeterd, de levensverwachting is gestegen, 
zo ook het opleidingsniveau, de arbeidsparticipatie, het besteedbaar inkomen en het 
eigenwoningbezit. De huizen zijn over het algemeen van betere kwaliteit, het aantal uur 
mantelzorg is gelijk gebleven, de criminaliteit is afgenomen en meer Nederlanders zijn 
gaan sporten. 

 Kansen voor iedereen
Hoewel voor iedereen de leefsituatie is verbeterd zijn de verschillen in leefsituatie 
naar opleidingsniveau en gezondheid toegenomen. Ook namen de verschillen tussen 
werkenden en niet-werkenden en hogere en lagere inkomens toe. In Zaanstad kennen 
we een groter aandeel laagopgeleide inwoners met een lager besteedbaar inkomen en 
een hoog percentage laaggeletterdheid. D66 wil en kan daarbij in Zaanstad oplossingen 
bieden. We doen dat met optimisme, visie en daadkracht. Door te investeren in de 
toekomst van Zaanstad én Zaankanters. We hebben de financiën op orde en bouwen 
verder aan Zaanstad, een duurzame stad en bovenal een stad met kansen voor 
iedereen: een stad met toekomst.

D66 is positief over de individualisering van de samenleving, en heeft daar zelfs een 
aanjagende rol in gespeeld, maar of het nu Zaanstad, Nederland, Europa of de Wereld 
is, op elke schaal blijven we wel een samenleving waar alle inwoners rechten en plichten 
hebben. Het is daarbij erg belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt om naar eigen 
vermogen bij te dragen aan de samenleving, en daarvan ook de vruchten te plukken. 
Uit deze principes bieden wij oplossingen voor de vraagstukken waar de samenleving 
voor staat. We kunnen natuurlijk niet alleen vanuit een ivoren toren oplossingen 
aandragen, de inwoners moeten meegenomen worden in deze processen, zeker in 
deze snel veranderende maatschappij. D66 wil dat iedereen meedoet en ziet kansen 
voor Zaanstad.

 Groei met kwaliteit
D66 ziet Zaanstad de komende jaren door inwonergroei verstedelijken, die groei is een 
kans voor een kwaliteitsimpuls die we niet mogen laten liggen. Niet alleen ruimtelijk, maar 
ook op sociaal-cultureel vlak liggen er kansen. Op álle fronten kwaliteit dus. Iets anders 
nastreven is onze gemeente te kort doen. Onze blik reikt daarbij verder dan vier jaar. 
Juist nu de economie aantrekt willen wij de basis leggen voor een toekomstbestendig, 
bruisend Zaanstad. Een Zaanstad dat overloopt van (groene) energie.  In de volgende 
hoofdstukken werken wij concreet uit hoe, in de visie van onze leden en kiezers, deze 
kwaliteitsimpuls voor Zaanstad zich vertaalt in beleid. 
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• Een goed KLIMAAT: Kwaliteit begint met duurzaamheid, de “duurzame” gedachte 
sijpelt door in alles wat de gemeente doet. Flinke investeringen nu leveren vele malen 
op in de toekomst. De groei van Zaanstad mag niet ten koste gaan van kwetsbaar 
groen.
• Goed ONDERWIJS in Zaanstad is voor ons nog steeds en altijd dé sleutel tot een 
mooie toekomst voor onze inwoners. Niet uitsluitend voor onze kinderen; in de 21e 
eeuw leren we een leven lang. D66 wil dat dit voor iedereen vanzelfsprekend wordt 
en wil dat het lokale onderwijsaanbod zo wordt vormgegeven dat een mens zich daar 
flexibel doorheen kan bewegen. De gebouwen worden minimaal klimaat-neutraal. 
• Goed WONEN: D66 wil duurzame én betaalbare huizen voor álle inkomensgroepen. 
Goed wonen betekent kansen geven aan inwoners die zelf willen bijdragen aan 
maatschappelijke opgaven, het kunnen omarmen en versterken van het verschillende 
karakter van de diverse Zaanse kernen en wijken. Goed wonen betekent ook goede 
verbindingen, en goede sociale en culturele voorzieningen, en het terugdringen van 
CO2-uitstoot en fijnstof.
• Goede MOBILITEIT en GEBIEDSONTWIKKELING: Goede mobiliteit, in ónze toekomst, 
integreert alle vervoersmiddelen tot één efficiënt net. MAAK.Zaanstad en de nieuwe 
Omgevingswet kunnen ons helpen onze doelen te verwezenlijken. 
• Goede voorzieningen voor CULTUUR en SPORT verhogen de aantrekkelijkheid van 
Zaanstad. Cultuur en sport zijn van en voor iedereen, en moeten daarom voor iedereen 
dichtbij en toegankelijk zijn. Een sterke en Zaanse cultuursector dient als bron van 
creativiteit en heeft tevens aantrekkingskracht voor talenten, bedrijven en toeristen.
• Goed WERK voor iedereen: we versterken onze economie binnen en met de 
Metropoolregio Amsterdam, er is één regionale arbeidsmarkt. Duurzame, circulaire, 
creatieve en groene groei is de sleutel naar een welvarende toekomst.  We moeten 
opleiden en omscholen voor de banen van morgen.
• Goede ZORG: De komende vier jaar wil D66 graag benutten om – parallel aan 
onderwijs – formele en informele vormen van zorg beter aan elkaar te knopen, waarbij 
de menselijke maat in alle gevallen voorop staat. Zorg is pas goed, als het écht past bij 
de behoefte van de zorgvrager, de mens moet centraal staan.  Goede zorg is wat D66 
betreft een laagdrempelig vangnet voor iedereen die dat nodig heeft. Heel belangrijk, 
want we laten niemand vallen. 
• Goede VEILIGHEID: Het uitgangspunt is om de inwoners van Zaanstad zoveel 
mogelijk vrijheid te geven hun leven in te richten zoals zij dat willen, zonder dat zij 
daarbij de vrijheid van anderen in te perken. Loslaten waar het kan, handhaven waar 
het moet.
• Alle ambities staan of vallen met goede FINANCIEN. Zaanstad heeft de financiën op 
orde, D66 wil dit solide beleid voortzetten. 
• Tenslotte de goede relatie tussen inwoners en de BESTUURLIJKE ORGANISATIE. 
Er wordt de laatste jaren een kloof gevoeld en wij doen concrete voorstellen om deze 
kloof te verkleinen.
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Duurzaamheid
Duurzaamheid is voor D66 de leidraad voor het gehele Zaanse beleid. De concrete 
ambitie van D66 is om minder afhankelijk te worden van externe energiebronnen. 
D66 zet in op volledig herbruikbare energie, verlaging CO2-uitstoot, aardgas-loze 
steden, energiezuinige overheden, bedrijven en consumenten, circulaire economie 
en verbetering van de luchtkwaliteit. 

Deze transitie naar een duurzame economie kan de gemeente Zaanstad niet alleen 
realiseren, daarvoor moet worden samengewerkt met andere overheden en partners, 
zoals het Rijk, de regio (Metropoolregio Amsterdam, MRA), de provincie en bedrijven en 
inwoners. Daarbij moet de ambitie van onze gemeente zijn om méér te doen en verder 
te gaan. Duurzaamheid is niet langer uitsluitend een paragraaf in de begroting, maar 
wordt integraal door alle programmabegrotingen heen verweven. Zo worden in het 
programma MAAK Zaanstad 20.000 nieuwe 0-op-de-meter-woningen gerealiseerd. 
Nieuwe schoolgebouwen leveren voortaan energie.  Op het gebied van mobiliteit 
moeten we niet wachten tot we dichtslibben zoals Amsterdam of Utrecht, maar 
nu al inzetten op een hoogwaardig mobiliteitsnet, waarbij de auto minder centraal 
staat, maar reizigers gemakkelijker en comfortabeler vervoersmiddelen afwisselen. 
De implementatie van de nieuwe Omgevingswet biedt kansen voor gedeeld gebruik 
van (openbare) ruimte, waardoor particulieren meer mogelijkheden krijgen om zelf 
verduurzamende maatregelen te treffen. 
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D66 wil dat onze huidige en nieuwe inwoners goed kunnen wonen in Zaanstad. Op dit 
moment zijn nog steeds 60.000 van de 70.000 woningen “milieu belast”. Daar moeten 
we iets aan doen. Nú is er nog ruimte om onze infrastructuur te verbeteren, maar 
groei zal – wat ons betreft – binnenstedelijk opgevangen moeten worden. Ooit zullen 
we ruimte te kort komen. Laat de gemeente daarom nú al nadenken over efficiënt 
gebruik van openbare ruimte. Groei in Zaanstad kán niet zonder dat we een scherp 
oog houden voor kwaliteit. Duurzaamheid kan daarbij die focus bieden, en als vliegwiel 
functioneren voor wat uiteindelijk een veel bredere beweging wordt.  

Duurzaamheid in Zaanstad
Wat D66 betreft blijft de gemeente de ambitie omarmen om in 2030 klimaatneutraal 
te zijn, immers dat zorgt voor de druk op de ketel die maakt dat we grote stappen 
kunnen zetten. Daarnaast:
• Vanuit elk begrotingsprogramma worden duurzame investeringen gedaan: mits ze 
binnen 15 jaar worden terugverdiend.
• Verder verduurzamen gemeentegebouwen 
• Bestaande gebouwen gaan van het aardgas los, bijvoorbeeld met groen gas, all 
electric, Nul-op-de-meter en aanleggen en uitbreiden warmtenet 
• Nieuwe woningen en scholen worden gasloos en energieneutraal gebouwd. 
• Verduurzaming van bedrijven. Ook bij de bedrijven zal nog een substantiële 
duurzaamheidsslag gemaakt dienen te worden om de klimaatdoelstellingen te behalen. 
Een industrieagenda kan hierbij een instrument zijn.
• De Omgevingswet en MAAK.Zaanstad bieden mogelijkheden voor onze nieuwe Zaanse 
Duurzaamheidsagenda. We willen ook gaan onderzoeken of het Transformatiefonds 
ruimte als instrument ingezet kan worden voor de duurzaamheidsslag. 
• Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, bedrijven en schoolgebouwen. 
• Van afval naar grondstof: Inwoners produceren minder afval, onnodige verpakking in 
de detailhandel wordt vermeden, en wat nog geproduceerd wordt wordt nog beter aan 
de bron gescheiden. Indien nodig worden de plannen uitgebreid met hoogfrequent 
ophalen. Maatwerk per wijk of dorp kan hierbij noodzakelijk zijn. 
• Zon op daken en een zonneweide van ca. 5 hectare op het industriegebied Hoogtij. 
Zonneweides kunnen ook elders worden geplaatst wanneer dat rendabel is, denk ook 
aan zon op water. 
• Intensiveren op bodemsanering van de historisch zeer vervuilde Zaanse grond. 
• Windmolens bouwen waar ze geen overlast geven.
• Meer Bomen. Voor het afvangen van fijnstof, geluidsdemping, CO2 compensatie en 
woongenot is het wenselijk meer bomen in Zaanstad aan te planten. Een streefgetal 
van 10.000 bomen is daarbij een uitgangspunt, de bomennorm gaat daarmee naar 
0,5 per inwoner.
Deze ambitie is alleen realistisch wanneer alle inwoners en ondernemers meedoen. De 
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gemeente kan faciliteren, informeren, investeren en subsidiëren.

Duurzaamheid in de regio
Er zijn ook kansen voor duurzaamheid die de gemeentegrenzen overstijgen. Als D66 
denken wij graag over (gemeente)grenzen heen. De regionale uitdagingen:
• Circulaire Economie: D66 wil graag een internationale grondstoffen hub 
(grondstoffenrotonde) realiseren in het Noordzeekanaal gebied. Belangrijker dan 
binnen welke gemeente welk bedrijf zich vestigt, is dat we hier als regio collectief 
op inzetten. De spelers waarmee we te maken hebben, zijn immers ook wars van 
gemeentegrenzen. Zaak is dat we naar circulaire economie toe bewegen, waarin 
grondstoffen – zeldzame metalen bijvoorbeeld –  optimaal worden gerecycled. Een 
economie, dus, waarin we minder energie en grondstoffen verbruiken door anders te 
ontwerpen, produceren en consumeren. 
• Stroom in Noordzeekanaalgebied: dit gebied is ook geschikt voor het aanlanden van 
de stroom die buitengaats wordt opgewekt met de nieuwe windparken, gedacht kan 
ook worden aan het omzetten van overtollige elektriciteit in waterstof in dit gebied, en 
andere vormen van opslag (smart grids). 
• Green Regio Power: D66 zet in op lokale duurzame energie-initiatieven op het 
gebied van zonne-energie en groene chemie. De industrie binnen de MRA produceert 
restwarmte die kan worden gebruikt voor verwarming door de bedrijven te koppelen 
aan huishoudens. De warmtenetten kunnen worden verbonden aan warmte-/koude 
opslag, geothermie en biomassacentrales, zodat ze op den duur CO2 neutraal worden. 
Het is hierbij niet logisch om gemeentegrenzen te hanteren als een woonwijk in een 
andere gemeente veel dichter bij een grote fabriek ligt dan één binnen de gemeente. 
• Openbaar Vervoer: Er is een regionale vervoersautoriteit die gaat over de besteding 
van geld ten behoeve van mobiliteit. Het is op dat niveau dat D66 dus ook wil handelen. 
D66 wil dat het openbaar vervoer in de MRA zo snel mogelijk CO2-neutraal wordt en 
dus geen fijnstof meer verspreidt. Dat kan door ruim baan te geven aan elektrisch 
vervoer en, eventueel, door vervuilende vervoermiddelen te weren. D66 vindt het 
belangrijk dat de gemeentes binnen de MRA hun maatregelen op elkaar afstemmen.
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Onderwijs

Onderwijshuisvesting
Op lokaal niveau gaat de overheid bij het onderwijs over zorgplicht voor openbaar 
onderwijs, leerplicht, leerling vervoer, vroeg- en voorschoolse educatie, (VVE) en vooral 
over de huisvesting. In het verleden zijn er diverse vraagstukken geweest ten aanzien 
van nieuwbouw van schoolgebouwen en de inpassing daarvan in de wijk. Onder 
verantwoordelijkheid van de D66-wethouder van Onderwijs is er veel meer ingezet 
op het vroegtijdig betrekken van omwonenden bij nieuw- en herbouwprojecten. D66 
blijft zich daar vol voor inzetten. Tegelijkertijd beseffen wij dat er altijd tegengestelde 
belangen zullen blijven die moeten worden afgewogen. De gemeente moet keuzes 
durven blijven maken.
Zaanstad groeit, en in de toekomst zijn veel nieuwe schoolgebouwen nodig. Bij de 
ontwikkeling van nieuwbouwprojecten moet vroegtijdig rekening worden gehouden 
met de inpassing van scholen in de wijk. Schoolgebouwen dienen fris, schoon en 
veilig te zijn met aandacht voor de gezondheid van leerlingen en leraren. Rendabele 
investeringen in duurzaamheid van schoolgebouwen moeten vanzelfsprekend 
zijn, en waar mogelijk moeten nieuwe scholen energieleverend zijn (Zie ook onder 
duurzaamheid). Om deze ambities te realiseren is het noodzakelijk om het budget 
voor onderwijshuisvesting te verhogen. D66 wil onderzoeken of maatschappelijke 
organisaties, zoals pensioenfondsen, kunnen investeren in duurzame schoolgebouwen. 
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Onderwijsagenda
In de periode 2014-2018 is een onderwijsagenda opgesteld. Samen met schoolbesturen 
en van kinderopvang tot MBO is gekomen tot een gezamenlijke visie en aanpak op 
diverse beleidsterreinen zoals onderwijsachterstandenbeleid, kinderopvang (IKC), 
Onderwijs en school, Onderwijs en Zorg (inclusief onderwijs), gezonde school, 
onderwijs & economische ontwikkeling, veiligheid in en om de school en betrokken 
burgers.  
D66 vindt het belangrijk dat voor alle Zaanse leerlingen – zonder èn met beperking 
–  een passende onderwijsvorm beschikbaar is. Binnen de gemeentegrenzen zal 
het benodigde aanbod van regulier èn speciaal onderwijs zoveel mogelijk worden 
georganiseerd.  Als Zaanstad binnen de gemeentegrenzen geen inclusief speciaal 
onderwijs kan bieden aan leerlingen met een beperking dient leerlingenvervoer te 
worden georganiseerd. 
D66 wil in de komende raadsperiode deze onderwijsagenda verbreden met 
onderwerpen als de brede brugklas, een vmbo-havo-vwo scholengemeenschap of 
campus, tweetalig onderwijs en 21e-eeuwse vaardigheden, conform de wensen van 
het onderwijs. Ook internationaal onderwijs is belangrijk, zowel in het primair als in het 
voortgezet onderwijs.

Onderwijs en arbeidsmarkt
Het is van groot belang voor onze economie dat onderwijs en arbeidsmarkt op elkaar 
aansluiten. Er moeten geen mensen worden opgeleid voor banen die niet of onvoldoende 
voorhanden zijn. Het onderwijs moet met name gericht zijn op de behoeften in de 
toekomst. De gemeente kan hierin een faciliterende rol spelen. Een goed voorbeeld 
van samenwerking op dit gebied is de Food & Proces Tech Campus (FPTC) die in 2012 
opgericht is, een samenwerking van het Regiocollege met 17 Zaanse bedrijven. D66 
juicht dit soort initiatieven toe en wil stimuleren dat zulke initiatieven ook breder in de 
MRA kunnen worden opgezet, want leren en werken kent geen (gemeente)grenzen. 
Samenwerking binnen de MRA, zoals in het House of Skills, wordt gehandhaafd en 
waar nodig geïntensiveerd. In dit kader kunnen leer-werk trajecten en stageplaatsen 
beter worden geregeld. D66 ziet ook een rol voor het hoger onderwijs in dit soort 
samenwerkingen.
D66 wil dat Mbo’ers een baangarantie krijgen. Op deze manier worden jongeren verleid 
de goede kant op te gaan, terwijl bedrijven goed opgeleide arbeidskrachten krijgen. 
Dergelijke garanties - die in de gemeente Rotterdam reeds worden gegeven – kunnen 
een positief effect hebben op de werkloosheid en (het verminderen en voorkomen van) 
criminaliteit, vooral in achterstandswijken. 
Onderwijs kent ook geen leeftijdsgrenzen. D66 pleit voor een leven lang leren, allen 
dan houden mensen kans op de arbeidsmarkt. Bedrijven spelen een actieve rol in het 
om- en bijscholen van hun werknemers.
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IKC. Vanaf 2 naar school, gelijke startkansen
D66 is een groot voorstander van het opzetten van Integrale Kindcentra, IKC’s. In 
een IKC wordt de school gecombineerd met kinderopvang, vroeg- en voorschoolse 
educatie (VVE), buitenschoolse opvang en sport en cultuur. Hierdoor ontstaat een rijker 
aanbod dat ten goede komt aan alle kinderen, dat taalachterstanden tegengaat en dat 
zorgt voor gelijkere kansen. Een IKC moet dus breder zijn dan alleen maar opvang 
buiten de lestijden, een goed IKC biedt op drie niveaus kansen: het geeft ouders een 
goede kans op de arbeidsmarkt, het geeft kinderen extra ontwikkelingsmogelijkheden, 
en het speelt een verbindende rol in de wijk, bijvoorbeeld door het gebruik van 
schoolgebouwen voor sport, culturele en educatieve activiteiten voor iedereen. De 
gemeente neemt hierin de regie en brengt de partijen bij elkaar.
In het kader van het actieplan Poelenburg-Peldersveld is onlangs begonnen met een 
pilot voor de uitbreiding van het voorschoolse aanbod naar 4 dagdelen per week voor 
alle kinderen vanaf 2 jaar. Dit is heel belangrijk om kinderen met een taalachterstand zo 
snel mogelijk en intensief in aanraking te laten komen met taal, en vooral ook samen 
met kinderen die geen taalachterstand hebben. D66 is hier groot voorstander van, 
het is uitermate belangrijk om alle kinderen van Zaanstad een gelijke start te geven en 
grote problemen later te voorkomen. Wij zien dan ook het liefst dat deze pilot zo snel 
mogelijk wordt uitgebreid naar heel Zaanstad en niet te wachten tot de effecten van 
deze aanpak na vele jaren zichtbaar worden. 

Cultuur in het onderwijs
Aandacht besteden aan cultuur in het onderwijs is de manier om kinderen vroeg wegwijs 
te maken op dit gebied. D66 bepleit een voortzetting van de nauwe samenwerking 
tussen de onderwijsinstellingen en culturele organisaties in Zaanstad. Goede initiatieven 
kunnen rekenen op een financiële bijdrage van de gemeente.

Laaggeletterdheid
Het aantal laaggeletterden in Zaanstad ligt boven het landelijke gemiddelde. 
Laaggeletterdheid beperkt de kansen in de maatschappij. De Bieb in Zaanstad 
heeft een aantal programma’s om inwoners te helpen met taalachterstanden en 
laaggeletterdheid, dit verdient onze volle aandacht en steun, ook financieel.

Nieuwe Nederlanders
D66 wil specifieke aandacht voor vluchtelingen en samen met scholen, ROC’s en 
hogescholen/universiteiten onderwijs op maat aanbieden. Ook vluchtelingen die nog 
geen verblijfstatus hebben (maar die waarschijnlijk wel krijgen) moeten wat D66 betreft 
zo snel mogelijk de kans krijgen om Nederlands te leren.
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Wonen
Zaanstad groeit tot wellicht 200.000 inwoners, hiervoor zijn tot 20.000 nieuwe 
woningen nodig in de periode tot 2040. De uitbreiding van het woningareaal biedt 
de gemeente kansen het woningaanbod te verduurzamen en om iets te doen aan de 
verhouding van de verschillende woningtypen in Zaanstad. Inwonergroei betekent 
ook de kans om te investeren in infrastructuur, maatschappelijke voorzieningen, 
onderwijs, sport en cultuur. 

Een betere doorstroming in Zaanstad 
Prettig wonen in Zaanstad betekent een fijn huis in een prettige en veilige buurt. 
Wat een fijn huis is, hangt af van de levensfase waarin iemand zich bevindt. Starters 
wachten nu te lang op een woning en voor ouderen zijn te weinig geschikte woningen 
beschikbaar. D66 is voorstander van experimenten die doorstroom bevorderen, zoals 
voorwaardelijke huurcontracten en actieve bemiddeling. D66 wil de bouw van meer 
‘woningen op maat’ stimuleren. Dat zijn woningen die qua omvang en voorzieningen 
optimaal zijn afgestemd op de bewoners. D66 ziet kansen voor gemengde woningbouw, 
geschikt voor jongeren en ouderen, voor meer flexibiliteit en betere sociale cohesie.

Meer woningen voor middeninkomens
Veel mensen met middeninkomens verdienen te weinig om te kunnen kopen en te veel 
om sociaal te mogen huren. D66 pleit voor een sterk verruimd aanbod van goedkopere 
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vrijesector huurwoningen en goedkopere koopwoningen. Een groter aanbod is de 
enige manier om de prijsstijgingen te onderdrukken en aanbod is het enige waar de 
gemeente op kan sturen. Zeker indien er sprake is van een eigen grondpositie kan 
de gemeente eisen stellen aan de diversiteit van de woningproductie. Het vergroten 
van doorstroming voor de middeninkomens leidt onherroepelijk tot een vergroting 
van de doorstroming voor lagere inkomens. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld dat 
woningcorporaties met koopgarantkorting woningen verkopen. Daarnaast hebben zij 
nog steeds bepaalde mogelijkheden om woningen te bouwen en toe te wijzen aan 
middeninkomensgroepen. D66 nodigt commerciële partijen en woningcorporaties van 
harte uit om creatieve oplossingen te ontwikkelen voor deze doelgroep. 

Kwaliteit van de leefomgeving
Het is voor D66 belangrijk dat de nieuwbouw het karakter van Zaanstad niet aantast. 
Zaanstad wordt gekenmerkt door veel groen, water, cultureel en industrieel erfgoed 
en dat willen wij zo houden. Zaandam heeft vooral een stadse dynamiek, maar de 
dorpen hebben allemaal een eigen karakter, eigen wijken en eigen buurten. D66 wil dat 
nieuwbouw zoveel mogelijk binnenstedelijk wordt gerealiseerd, met behoud van groen, 
rekening houdend met klimaatadaptatie en het Groen en Waterplan. Eén pasklaar 
antwoord op alle uitdagingen in de wijken en buurten bestaat niet. Het is belangrijk 
dat antwoorden worden gevonden in de buurten zelf. Vooruitlopend op de nieuwe 
Omgevingswet kunnen we inspraak van bewoners vooraf steeds beter inplannen. D66 
juicht deze ontwikkeling toe, we vinden dat de ambtelijke organisatie dit mogelijk moet 
maken (zie paragraaf Openbaar Bestuur).
D66 bepleit een integrale bodem- en ondergrondvisie.

Duurzame woningkwaliteit
Een andere uitdaging voor Zaanstad is de duurzame kwaliteit van de woningen. Zo is de 
funderingsproblematiek groot in Zaanstad., en vooral in de oudere kernen. Investeren 
in het herstel is soms moeilijk, omdat er voor veel eigenaren nog sprake is van een 
onderwaarde van het huis ten opzichte van de hypotheek, wat de financiering belemmert. 
Zaanstad heeft de laatste jaren hard gewerkt om extra financieringsmogelijkheden te 
kunnen bieden. Het is belangrijk dat we daarbij de verduurzaming van de panden 
meenemen. De vraag blijft of het mogelijk zal zijn om alle getroffen woningen op tijd 
aan te pakken. Sloop en herbouw zal soms de beste oplossing zijn.
Nieuwe woningen dienen energieneutraal en gasloos te worden aangelegd. De 
gemeente toetst de haalbaarheid van deze projecten bij de bouwvergunning, zodat 
het risico niet bij de toekomstige bewoners komt te liggen. 
D66 wil onderzoeken hoe het Transformatiefonds gebruikt kan worden bij de aanleg 
van duurzame woningen en de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.  
Met woningcoöperaties worden bindende afspraken gemaakt op het gebied van 
duurzaamheid, in het kader van een nieuwe Energieagenda.
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Leefbaarheid in wijken en buurten
In het kader van het Actieplan Poelenburg en Peldersveld blijven we de komende 
tijd inzetten op de vijf opgaven (jongeren, opvoeding en onderwijs, taal, participatie 
en armoede en vuil) Om deze opgaven te doen slagen moet de gemeente daarnaast 
inzetten op twee randvoorwaarden, namelijk bestrijding van ondermijning en meer 
woondiversiteit. Het is belangrijk dat het Actieplan blijft aansluiten op de vraag in en 
de behoefte van de wijk, hiertoe is blijvend intensief contact nodig met professionals 
en bewoners. Er ligt veel potentie om deze wijk tot bloei te laten komen, zowel qua 
winkelaanbod als voorzieningen, door en voor bewoners. Positieve resultaten van het 
Actieplan worden ook naar andere wijken vertaald.

Wooncoöperatie
De woningwet biedt tegenwoordig ook kansen voor starters en andere woningzoekenden 
in de vorm van een wooncoöperatie. In deze vorm richt een groep bewoners zelf 
een coöperatie op en wordt daarmee gezamenlijk eigenaar van een woongebouw. 
Het voordeel van deze vorm is dat bewoners hiermee ook actief betrokken zijn bij 
hun eigen woonomgeving. Dit heeft een positieve uitwerking op de leefbaarheid in 
de buurt. Hoewel deze wettelijke mogelijkheid inmiddels een aantal jaren bestaat, 
wordt deze nog heel weinig gebruikt. Dit wordt mede veroorzaakt door het beperkte 
aantal initiatieven van bewoners en door koudwatervrees bij woningcorporaties en 
banken in Nederland. In Duitsland wordt deze veel vaker met succes toegepast. 
In het landelijke regeerakkoord uit 2017 is opgenomen dat de mogelijkheden voor 
wooncoöperaties moeten worden vergroot. D66 vindt dit een uitstekende ontwikkeling 
en ziet graag dat Zaanstad hierop aansluit met voorlichting, experimenten en andere 
ontwikkelingsinitiatieven.  
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Werk en Economie

Groeien met kwaliteit
Zaanstad is van oudsher een echte woon-werkstad. Deze combinatie van wonen en 
werken wil D66 behouden. Hiervoor is economische groei noodzakelijk. Een duurzame 
toekomst vereist wel een omschakeling van een grondstoffeneconomie naar een 
circulaire economie, en van fossiele naar groene energie. Duurzame, circulaire, 
creatieve en groene groei is de sleutel naar een welvarende toekomst. (Zie verder bij 
Duurzaamheid). Deze omschakelingen vormen een uitdaging, maar bieden ook kansen 
op (nieuwe) werkgelegenheid en ondernemerschap. De gemeente Zaanstad moet 
deze kansen grijpen en zorgen dat het economische, ruimtelijke- en milieubeleid klaar 
is voor deze omschakeling.  Ook het onderwijs moet hierop anticiperen (zie daarvoor 
de paragraaf Onderwijs).
Ondernemers zijn de motor van de Zaanse economie. Zij zorgen onder meer voor 
werkgelegenheid, voedsel en recreatie. In Zaanstad is een groot aantal toonaangevende 
bedrijven te vinden. Om deze bedrijven te behouden en nieuwe ondernemers aan te 
trekken is een goede industrieagenda van groot belang. Bij de uitvoering van deze 
industrieagenda werken overheid en ondernemers samen aan het verwezenlijken van 
ambities op het gebied van duurzaamheid, economie, arbeidsmarkt en wonen, zoals 
bijvoorbeeld een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. De infrastructuur 
met bijbehorende mobiliteit heeft hierin ook een vooraanstaande functie,
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zeker gezien de momenteel verwachte economische groei. D66 maakt zich sterk 
voor nieuwe en schone vormen van transport over weg en water en voor efficiënt 
personenvervoer. Meer hierover leest U bij de paragraaf Mobiliteit.
De gemeente moet zich opstellen als een betrouwbare en toegankelijke overheid. 
Onnodige regeldruk moet actief bestreden worden, innovatie en creativiteit juist 
gestimuleerd. D66 wil het ondernemersklimaat bevorderen en de betrokkenheid van 
ondernemers vergroten. Wij gaan graag in gesprek met ondernemers om hieraan 
vorm te geven. Een ondernemersfonds is helaas niet van de grond gekomen maar de 
gemeente moet open staan voor initiatieven van ondernemers en deze eventueel ook 
ondersteunen.
D66 Zaanstad wil ruimte bieden aan nieuwe ondernemers. Ondernemers die 
experimenteren, improviseren en innoveren willen wij binnen onze gemeente de 
ruimte bieden om hun ideeën in te vullen. De gemeente faciliteert wat D66 betreft 
bedrijven in de creatieve sector, kleine startende bedrijven en ZZP’ers door flexibele 
bestemmingsplannen en het beschikbaar stellen van leegstaand gemeentelijk 
vastgoed en industrieel erfgoed voor vestiging van ateliers of kleine bedrijfsruimtes. 
Dit soort creatieve broedplaatsen, eventueel in combinatie met horeca, hebben vaak 
een vliegwielfunctie bij stadsontwikkeling. D66 wil regelgeving zo aanpassen dat er 
binnen redelijkheid geen belemmeringen meer bestaan voor een herinrichting van 
bedrijventerreinen.

Arbeidsmarkt
De nieuwe economische structuur en veranderende bevolkingssamenstelling, met 
toenemende vergrijzing, zorgt voor nieuwe uitdagingen en kansen. Werk heeft de 
voorkeur boven een uitkering. D66 wil dat iedereen meeprofiteert van de economische 
groei. De oplossing hiervoor ligt grotendeels in het aan het werk helpen van mensen. 
De banengroei in de regio is er. Een goed toegankelijke (regionale) arbeidsmarkt is 
nodig om een inclusieve economie te borgen, die iedereen kansen biedt en uitsluiting 
op de arbeidsmarkt voorkomt. Het nieuwe participatiebedrijf Werkom moet daar een 
belangrijke rol in vervullen, die vraagt om een innovatieve en actieve houding van alle 
betrokkenen. 
De arbeidsmarkt voor de Zaankanter overschrijdt de gemeentegrenzen. Inwoners van 
Zaanstad werken bijvoorbeeld ook op de Zuid-as of op Schiphol. Samenwerking in 
de MRA is daarom cruciaal. Ook op het gebied van het beter laten deelnemen van 
kwetsbare groepen aan de arbeidsmarkt is regionale samenwerking noodzakelijk. 
D66 vindt dat de regionale arbeidsmarkt Zaanstreek-Waterland moet opgaan in een 
regionale arbeidsmarkt Groot-Amsterdam.
Er moet nog meer nadruk komen op het beter laten aansluiten van onderwijs en 
arbeidsmarkt (zie bij onderwijs). 
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Winkelen en uitgaan
De Zaankanter moet vrij zijn om te winkelen en uit te gaan waar en wanneer hij wil. 
Winkelen op zondag is heel gewoon geworden, zonder dat winkeliers gedwongen 
worden om mee te doen. Naast het succesvolle winkelgebied in het centrum van 
Zaandam wil D66 een visie op de ontwikkeling van de Zaanbocht en omgeving. Wij 
zien de komst van grootschalige detailhandel als een positieve ontwikkeling. D66 
bepleit al enige tijd het vrijlaten van de horecasluitingstijden, dit werkt spreiding in de 
hand en verhindert de kans op opstootjes wanneer grote groepen bezoekers tegelijk 
op straat komen. Ervaring opgedaan in andere steden zoals Groningen en Nijmegen 
leert dat dit goed kan werken.

Toerisme in Zaanstad
Het toerisme groeit in Zaanstad. Wat D66 betreft is dat een goede zaak. Waar 
Amsterdam soms zucht onder de vele evenementen en bezoekers, zou een aantal 
daarvan juist een positieve impuls kunnen geven aan de verdere ontwikkeling van 
Zaanstad. Meer toerisme leidt tot meer werkgelegenheid, cultuur en een breder 
aanbod van winkel- en uitgaansgelegenheden. Zaanstad moet de toeristen met open 
armen ontvangen en laten zien wat voor moois de Zaanstreek te bieden heeft.   We 
hebben met de Zaanse Schans nu al een toeristische attractie van wereldformaat. De 
Schans kan zich meten met attracties zoals de Eiffeltoren en de Taj Mahal. De meesten 
komen daar maar eenmalig dus het is van belang er een unieke ervaring van te maken. 
Met de toekomstvisie Zaanse Schans is hiertoe na een participatietraject een aanzet 
gemaakt. De komende periode wordt geld vrijgemaakt onder meer voor de verdere 
ontwikkeling van de Schans op het gebied van parkeren met iconische brug en de 
omlegging van het fietspad op de Kalverringdijk. Ook zal daarbij gekeken worden naar 
het verdienmodel van de Zaanse Schans. Er komt geen hek om de Schans.
De uitdaging is om de bezoekers van de Schans voor langere tijd in Zaanstad te 
houden, en ook om toeristen aan te trekken die speciaal naar Zaanstad komen. Als 
gemeente Zaanstad dienen wij te zorgen dat onze stad de uitstraling blijft houden 
van een stad met allure. Het Inverdan gebied trekt al veel toeristen. Goed vervoer 
over water zal een goede bijdrage kunnen leveren aan het verbinden van Zaanstad 
met Amsterdam, en voor het ontdekken van andere attractieve delen van Zaanstad. 
Ook voor de watersport dienen er voldoende faciliteiten te zijn, onder andere langs 
de Zaan. Het budget voor het programma toerisme is op dit moment ontoereikend en 
dient te worden verhoogd. D66 wil dat de mogelijkheden van de iAmsterdam card ten 
volle worden benut.
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Mobiliteit en gebiedsontwikkeling
Het fysieke domein van de Gemeente Zaanstad gaat vooral over infrastructuur 
(mobiliteit) en ruimtelijke ontwikkeling, twee thema’s die voor D66 onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn en waar vanuit een regionaal perspectief naar moet 
worden gekeken. 

Goede infrastructuur
De ontwikkeling van Zaanstad is sterk gebaat bij een betere infrastructuur. De 
Thorbeckeweg en het Prins Bernhardplein in Zaandam, de Provinciale weg door 
Assendelft-Krommenie- Wormerveer, dat zijn plekken die écht een upgrade behoeven 
in verband met de toename van het verkeer. 
D66 is voorstander van de aanleg van de verbinding A8-A9. Het belang van een goede 
verbinding dient echter te worden afgewogen tussen landschap en natuur, erfgoed, en 
de gezondheid van omwonenden. Een oplossing is noodzakelijk voor de leefbaarheid 
van omwonenden, maar moet kunnen worden ingepast in het cultuurhistorisch 
landschap. Gemeente, rijk en provincie moeten verder zoeken naar de mogelijkheden, 
bijvoorbeeld op het gebied van inpassing. Een zoektocht naar alternatieve varianten 
is wat D66 betreft niet uitgesloten. Indien in- of aanpassing leidt tot hogere kosten, is 
een rijksbijdrage een voorwaarde. Door de aanleg van deze verbinding ontstaan elders 
nieuwe knelpunten, zoals op de A8 bij de Coenbrug. Daar zijn extra maatregelen nodig 
zoals betere geluidsschermen, stil asfalt en beperking van de maximumsnelheid samen
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met Rijk en Provincie. 
In verband met de verwachte snelle groei van het aantal elektrische vervoersmiddelen 
dient de gemeente een integraal laadpalenplan op te stellen.

Naar een nieuw integraal vervoersnetwerk 
D66 kijkt verder dan de auto alleen. Onze ligging, aan de rand van prachtige 
natuurgebieden, is D66 heel wat waard. In de (verre) toekomst zullen we niet allemaal 
altijd meer de auto voor de deur kunnen parkeren. D66 denkt nu al na over het vervoer 
van overmorgen: elektrische auto’s, trein in combinatie met metro/lightrail, en nieuwere 
modaliteiten, allemaal op elkaar aansluitend. 

D66 is de fietspartij
Het verkeer in Zaanstad kan beter worden ingericht ten gunste van het fietsverkeer. D66 
zet zich in Zaanstad in om het fietsverkeer verder te faciliteren, en belemmeringen en 
onveilige situaties weg te nemen. Het “4 uur parkeren” in het centrum van Zaandam wordt 
afgeschaft zodra er voldoende parkeerfaciliteiten voor fietsen zijn in de binnenstad. Het 
is een goede zaak dat het snelfietspad naar Amsterdam onlangs gereed is gekomen, 
dit langeafstandsfietsnet kan verder worden uitgebreid in samenwerking met MRA en 
Provincie. Om de mobiliteitsbehoefte op de fiets in combinatie met het OV nog meer 
te faciliteren wil D66 dat er meer en betere voorzieningen komen voor het stallen van 
fietsen bij knooppunten van het OV.

Mobiliteit in de regio
Om de economische groei van Zaanstad en de regio te kunnen borgen is een 
excellente bereikbaarheid noodzakelijk. Het is belangrijk om daarop in te spelen. In 
de MRA liggen de gemeentes “met de rug tegen elkaar”. Nu verloopt reizen tussen 
de economische kernen inefficiënt, het OV is gebrekkig en laagfrequent. D66 wil de 
agglomeratievoordelen beter benutten, de bereikbaarheid tussen de verschillende 
woon- werkplekken vergroten en het landschap beter ontsluiten. Naast de internationale 
verbindingen, van luchthaven (Schiphol èn Lelystad), spoor en scheepvaart, met de 
andere Europese metropolen zijn regionale verbindingen met frequent een hoogwaardig 
OV en snelfietsroutes essentieel. D66 pleit voor een MRA-brede aanpak, met een 
Deltaplan Mobiliteit. Aandachtspunten zijn:

• De toekomstige groei van Schiphol moet getoetst worden aan de impact op de 
omgeving
• Een deel van (de uitbreiding van) Schiphol zal uiteindelijk verplaatst moeten 
worden naar Lelystad, de leisure vluchten en wellicht later de low cost carrier vluchten 
kunnen daarnaartoe.
• Het doortrekken van het metronetwerk of de aanleg van lightrail, richting 
Schiphol, Lelystad en Zaanstad is essentieel.
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• Vervoer over water wordt serieus bekeken. In sommige gevallen kan dit een 
welkome aanvulling zijn op het OV in de regio.
• Een Smart Mobility-agenda is van belang. Hierin moet aandacht zijn voor 
open data, zelfrijdende voertuigen en elektrisch rijden. Investeringen in mobiliteit zijn 
toekomstbestendig. 

Gebiedsontwikkeling
Het havengebied gaat transformeren, zowel vanuit Zaanstad als vanuit Amsterdam. 
Amsterdam ontwikkelt HavenStad, en Zaanstad transformeert het Hembrugterrein 
en de Achtersluispolder tot woon-werk-recreatiegebied. De Achtersluispolder is een 
prachtig project, van een industrieterrein met 40% leegstand kan het ontwikkeld 
worden tot een gemengd gebied voor wonen, werken en recreatie. Pakhuis de Vrede 
zou een goede plek zijn voor het ontwikkelen van een toplocatie voor recreatie en 
toerisme aan het water, het pakhuis heeft de potentiële allure van een Hotel New York. 
D66 wil hierbij ten volle profiteren van de nieuwe mogelijkheden die de Omgevingswet 
gaat bieden. We willen kunnen loslaten waar dat kan, en beschermen waar dat moet. 
De Omgevingswet biedt de mogelijkheid om te werken met algemenere beschrijvingen 
van een gebied, zoals een maximum bebouwingspercentage, of een maximum 
bouwhoogte, zonder dat van perceel tot perceel precies wordt vastgelegd wat mag en 
moet. In veel gebieden in Zaanstad kunnen we deze lossere normen hanteren, terwijl 
we in andere gebieden, zoals bijvoorbeeld de lintdorpen, juist strakkere regie voeren ter 
bescherming van erfgoed of karakteristieke aspecten van deze gebieden. De ervaringen 
die we opdoen bij de ontwikkeling van het Hembrugterrein en Achtersluispolder kunnen 
we goed gebruiken bij de ontwikkeling van de rest van de stad. 

Binnenstedelijk bouwen met allure 
De groene omgeving maakt wonen in Zaanstad aantrekkelijk. Juist bij een groei van 
het aantal inwoners is het van groot belang de groene omgeving te behouden, voor 
biodiversiteit, natuur, water(kwaliteit), gezondheid en recreatie. De groene randen 
om de gemeente moeten worden beschermd. Binnenstedelijk bouwen is daarom 
het uitgangspunt en bij alle ruimtelijke ontwikkelingen dient een belangenafweging te 
worden gemaakt tussen stedelijke en groene belangen. Dat vergt creativiteit, maar 
(voorlopig) zijn nog voldoende woningbouwlocaties beschikbaar, bijvoorbeeld op de 
ZaanIJ oevers en het Hembrugterrein. De bouw van nieuwe woningen vindt bij voorkeur 
plaats rond OV-knooppunten en andere voorzieningen. Belangrijk is dat een divers 
aanbod wordt gecreëerd. Niet alleen appartementen, maar ook eengezinswoningen 
en zelfbouwkavels. Inverdan is een mooi voorbeeld van binnenstedelijk bouwen met 
allure. 

Natuur en biodiversiteit 
In de Gemeente Zaanstad is veel natuur te vinden. Natuur is belangrijk voor de 
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biodiversiteit, die steeds verder afneemt, maar ook voor recreatie. Natuurgebieden 
moeten dan ook zoveel mogelijk opengesteld worden voor de inwoners van de 
gemeente. Voorlichting en educatie over planten en dieren is van groot belang. 
Programma’s op het gebied van natuureducatie worden uitgebreid, het Zaans Natuur- 
en Milieucentrum wordt al volledig opnieuw opgezet. 

Bodemdaling veenweidegebied
De daling van de veenbodems is een groeiend probleem. De inklinkende bodem 
stoot veel broeikasgassen uit, zorgt voor zoute kwel in landbouwgebieden en 
funderingsproblemen. De bodemdaling van de veenweidegebieden in Laag Holland 
moet stoppen en bij voorkeur ongedaan worden gemaakt. Met het innovatieprogramma 
Veen is een goede eerste stap gemaakt. D66 wil dat pilotprogramma’s op het gebied 
van natte teelt en sturing van het peil worden voortgezet en onderzocht wordt op 
welke wijze deze verder kunnen worden uitgerold. De gemeente Zaanstad dient hier 
samen te werken met andere partners, zoals de provincie en Landschap Laag Holland. 
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Cultuur en Sport

Cultuur is van iedereen, voor iedereen
Kunst en cultuur vormen een wezenlijk onderdeel van ons leven. Beeldende kunst, 
literatuur, theater, film en bouwkunst zijn immers uitingen van onze gemeenschappelijke 
geschiedenis, van onze waarden en van ons perspectief op de samenleving. Cultuur is 
niet elitair maar inclusief, cultuur is de ruggengraat van de samenleving. De afgelopen 
jaren is er veel bezuinigd op cultuur. Om als Zaanstad te stijgen op de lijst van cultureel 
aantrekkelijke gemeenten is het van belang meer te investeren in cultuur. D66 pleit 
ervoor om een nieuwe toekomstvisie op cultuur op te stellen, inclusief een visie op het 
cultuurhuis in combinatie met de rest van de stad en hiervoor een investeringsagenda 
op te stellen. De overheid, ook de gemeente, dient bij te dragen aan een gevarieerd 
kunst- en cultuuraanbod, door te subsidiëren, te stimuleren, te communiceren en te 
faciliteren. Lang is dit een ondergeschoven kindje geweest, maar met het toetreden 
van D66 tot het college in 2014 zijn de bezuinigingen op cultuur een halt toegeroepen. 
D66 wil de komende raadsperiode onderzoeken of ook in het noorden van de stad 
een cultuurvoorziening mogelijk is. De Zaanse Uitmarkt is een groot succes gebleken 
en wordt gecontinueerd.  Zaanstad heeft al een gevarieerd aanbod aan cultuur 
en evenementen, van fanfares tot food truck festivals, van het Zaantheater tot de 
kinderboekenmarkt, toch moeten we naast de vele kleinere activiteiten ook durven om 
grotere ambities te hebben die Zaanstad op de kaart zetten en ook mensen in en 
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buiten de regio aantrekken. Zo wordt de komende periode gebruikt om het 
Monetprogramma te organiseren in 2021 en 2026, met internationale uitstraling 
en aantrekkingskracht, te vergelijken met het Jheronimus Boschjaar. Om dit te 
verwezenlijken zullen wij de komende jaren middelen reserveren in de begroting en 
fondsen gaan werven.
In de voorgaande collegeperiode is begonnen met een nieuwe subsidieregeling voor 
evenementen met zoveel mogelijk objectieve subsidiecriteria. We blijven toetsen of de 
criteria nog steeds voldoen. Door de groei van Zaanstad is ook het culturele aanbod 
gegroeid, zowel in kwaliteit als in kwantiteit. In de komende periode zal er dan ook 
meer geld voor evenementen vrijgemaakt dienen te worden.

Inverdan afmaken met het Cultuurhuis is een speerpunt
Het Cultuurhuis is een belangrijk sluitstuk bij het afmaken van Inverdan en geeft 
het nieuwe centrum glans. De Gemeenteraad is al drie perioden met wisselende 
samenstelling in ruime meerderheid voor het realiseren van het gebouw op locatie 
Figaro. Ook de instellingen die er zich gaan vestigen (zoals Fluxus, de Bieb, het 
Filmhuis) zijn enthousiast. Voor deze instellingen heeft de samenkomst in één gebouw 
veel meerwaarde. D66 vindt dat de invulling van het cultuurhuis flexibel kan. 
Investeringen in het Cultuurhuis dienen uiteraard niet ten koste te gaan van de cultuur 
in de rest van de stad. Het is belangrijk dat cultuur voor iedereen in Zaanstad goed 
bereikbaar blijft en een gespreid aanbod vinden wij daarom belangrijk. Cultuur kan 
niet zonder creativiteit en nieuwe initiatieven moeten voldoende ruimte krijgen om tot 
bloei te kunnen komen, ook hiervoor is een uitbreiding van het budget voor cultuur 
noodzakelijk. 
Subsidies voor de deelnemende instellingen in het Cultuurhuis dienen los te blijven van 
het benodigde exploitatiekrediet. Een deugdelijke en professionele beheerorganisatie 
is daarbij vanzelfsprekend essentieel.

Zaans Erfgoed koesteren
Zaanstad is een bijzondere gemeente met een unieke geschiedenis. Het industrieel 
en cultureel erfgoed in de gemeente is niet geconcentreerd in een stadscentrum 
zoals elders, maar is overal aanwezig, in de dorpskernen en ook daarbuiten, zoals 
op de Zaanse Schans, langs de Zaan, en op het Hembrugterrein. Ook de typische 
structuur van lintbebouwing met dwarspaden behoort tot ons cultureel erfgoed. Het 
is zaak ons erfgoed te koesteren en zoveel mogelijk te behouden. In onze visie lukt 
dit het beste als het erfgoed, zoals de monumentale panden, wordt ingepast in onze 
moderne stad. Bij het invoeren van de Omgevingswet (zie Gebiedsontwikkeling) dient 
bijzondere aandacht te zijn voor het erfgoed, zonder dat dit toekomstige ontwikkeling 
van de stad al teveel belemmert. Dat is een uitdaging die D66 graag aangaat. Naast 
onze monumenten en het industrieel erfgoed heeft het cultureel erfgoed eveneens een 
prominente plaats in Zaanstad. De samenwerking met de Zaanse musea zal ook de
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komende periode verder geïntensiveerd worden, opdat onze Zaanse geschiedenis 
verteld en bewaard wordt en in toenemende mate zowel nieuwe als terugkerende 
bezoekers aangetrokken worden. 

Sport en recreatie
Sport is meer dan een vrijetijdsbesteding, het leidt ook tot participatie en leert om 
samen te werken. Sport is gezondheid bevorderend, bovendien is de sportvereniging 
een ontmoetingsplaats voor jong en oud en voor mensen met een verschillende 
achtergrond. D66 is voorstander van het stimuleren van een actieve sportbeoefening. 
Een stad van onze grootte verdient een breed aanbod aan verschillende sporten. D66 
pleit wel voor een efficiënter gebruik van sportaccommodaties en velden, hiermee 
kunnen ook maatschappelijke kosten worden verlaagd. Bestaande faciliteiten moeten 
waar mogelijk geclusterd worden.
Sport verbroedert. Sportverenigingen kunnen een actieve rol spelen in een inclusieve 
samenleving zonder vooroordelen over bijvoorbeeld seksuele geaardheid, etnische 
achtergrond of beperkingen. D66 wil dat de verenigingen zelf zoveel mogelijk initiatief 
en ondernemerschap laten zien om de hele samenleving aan te spreken, en de 
gemeente toetst hierop, ook in verband met subsidieverlening.
Naast de breedtesport heeft ook topsport binnen de gemeente een belangrijke functie. 
Verenigingen die kunnen doorstoten naar landelijk of internationaal niveau verdienen 
ondersteuning van de gemeente.
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Zorg
D66 staat een diverse Zaanse samenleving voor. Alles wat met sociale zaken, zorg, 
welzijn, jeugd en onderwijs te maken heeft moet integraal benaderd worden. Goede 
zorg moet zo dicht mogelijk bij de mensen, in de wijken, georganiseerd worden.

Sociaal domein
D66 zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving, op basis van 
ieders talenten en mogelijkheden, zowel economisch als sociaal. Voor D66 staat het 
vertrouwen op de eigen kracht van mensen centraal. Daarom investeren we in preventie 
en versterken we de eigen regie van inwoners. Wel heeft de gemeente een taak diegene 
te ondersteunen van wie de eigen kracht (op enig moment) niet toereikend is. D66 
investeert vanuit haar visie in ieder mens en ieder mens heeft een recht volwaardig in 
deze samenleving mee te doen. We steunen de beweging naar één gezin, één plan, 
één regisseur. Sociale wijkteams zorgen voor een integrale aanpak van de problemen 
in de wijken door een team van mensen met verschillende specialisaties. Sociale 
en medische problemen worden op tijd gesignaleerd, de dreiging van isolement en 
eenzaamheid wordt op tijd aangepakt. Samen met jeugdteams wordt schoolverzuim 
en (jeugd)criminaliteit in de kiem gesmoord. 
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Jeugdzorg
Investeren in de jeugd is bouwen aan een duurzame toekomst. D66 stelt 
nadrukkelijk het kind centraal bij de uitvoering van de jeugdzorg. Nu de gemeente 
de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg heeft kan de zorg voor het kind zoveel 
mogelijk in de eigen omgeving worden georganiseerd. De school heeft hierbij wat D66 
betreft een belangrijke signaalfunctie. Van de school kan echter niet verwacht worden 
dat zij vervolgens met problemen aan de slag gaat. De jeugdteams moeten dan ook 
dicht bij de school zijn georganiseerd. Door effectieve gezinshulp moeten maatregelen 
en uithuisplaatsingen zo veel mogelijk voorkomen worden. 
D66 hecht eraan dat de ingekochte jeugdhulp daadwerkelijk effectief is en de hele 
leefwereld van het kind omvat. Daarin wordt een actieve opstelling van de instellingen 
verwacht om tot vernieuwing te komen en de wachtlijsten aan te pakken.
Jongeren horen niet in de daklozenopvang. Bij een sluitende aanpak kan hier geen 
sprake van zijn. D66 staat voor een pragmatische en humane aanpak van problemen, 
daarbij is de mogelijkheid tot leveren van maatwerk in alle gevallen het sleutelwoord.

Eigentijdse voorlichting
D66 vindt het van belang dat jongeren (en waar nodig ouders) voorlichting krijgen 
over diversiteit. We leven in een pluriforme samenleving en iedereen verdient respect 
ongeacht afkomst, seksuele voorkeur etc. Daarnaast moeten jongeren volledige en 
objectieve informatie kunnen krijgen als zij vragen hebben rondom seksualiteit en 
ongewenste zwangerschap, maar ook over bijvoorbeeld alcohol en drugs. 

Zorg en welzijn
Het overbrengen van zorg en welzijn van het Rijk naar de gemeente heeft een grotere 
effectiviteit van de geboden ondersteuning mogelijk gemaakt. Er kan echter nog meer 
maatwerk worden geboden dat beter aansluit op de persoonlijke situatie van iemand 
die zorg behoeft. Ook kan meer kostenefficiëntie bereikt worden door de verschillende 
financieringsstromen beter te koppelen.  D66 wil de gemeentelijke Algemene Reserve 
Sociaal op het huidige niveau handhaven.
Informele zorg moet leidend zijn op formele zorg. Iemand die zorg nodig heeft, moet te 
allen tijde regie over zijn eigen leven behouden en daarbij niet belemmerd worden door 
regels of bureaucratie. Als het gaat over lichte zorg en hulpverlening kunnen mensen 
veel onderling oplossen. Over het algemeen blijken mensen best bereid om elkaar te 
helpen. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Toegang tot zorgvoorzieningen dient laagdrempelig te zijn en 
dichtbij georganiseerd, met informatie over alle mogelijkheden en aanspreekpunten 
(via wijkteams).
D66 vindt het van groot belang dat de gemeente de ondersteuning van vrijwilligers 
en mantelzorgers structureel verbetert. De mantelzorger moet meer aandacht krijgen 
door middel van bijvoorbeeld respijtzorg. D66 staat voor het slim gebruiken van nieuwe 
technologie om mensen langer zelfstandigheid te bieden en het contact met
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hun netwerk en zorgverleners te verbeteren.
Het is essentieel dat informatie over beschikbare zorgmogelijkheden overzichtelijk en  
transparant is, dit is een taak van de gemeente, Sociale wijkteams helpen bij het 
inventariseren van mogelijkheden. 

Ouderenzorg
Het komt het welzijn van ouderen ten goede als zij zo lang mogelijk in hun bekende 
omgeving kunnen blijven wonen. (Zie verder onder paragraaf Wonen). Signalen van 
isolement en eenzaamheid moeten tijdig worden opvangen en aangepakt, dit kan veel 
problemen voorkomen en het beroep op collectieve middelen kan zo sterk worden 
beperkt. Het sociale wijkteam dient makkelijk bereikbaar te zijn. Verder dient de inrichting 
van voetpaden, trottoirs en oversteekplaatsen een zodanige kwaliteit te hebben dat 
ouderen en andere gebruikers op een veilige manier de (winkel-)voorzieningen in hun 
eigen woonbuurt kunnen bereiken.

Tegenprestatie
De samenleving ziet het recht op bijstand steeds meer als een gunst waar ook 
wat tegenover mag staan. D66 kan zich hierin vinden en vindt dat de gemeente 
bijstandsgerechtigden onder omstandigheden mag vragen maatschappelijk nuttig werk 
te doen, mits er geen dwang is en actieve begeleiding naar betaald werk plaatsvindt.

Hulp bij schulden
Eén op de vijf mensen in Zaanstad heeft problematische schulden. Financiële problemen 
smoren creativiteit en nieuwe energie. D66 wil snelle hulp bij schuldproblematiek, 
zodat verslechtering van de situatie wordt voorkomen. Voorbeelden van preventieve 
aanpak zijn de “Eropaf” aanpak en de “Vroeg Eropaf” aanpak waarin mensen met een 
betalingsachterstand tijdig actief benaderd worden. D66 wil experimenteerruimte om 
mensen met schulden sneller te vinden en te helpen. Hiervoor kunnen onorthodoxe 
maatregelen nodig zijn, zoals het direct doorgeven van betalingsachterstanden door 
nutsbedrijven of woningbouwcorporaties aan de gemeente, om afsluiting te voorkomen.  
Dit vraagt wel om strikte voorwaarden ten aanzien van het verstrekken van en omgaan 
met privacygevoelige gegevens. 

Migratie en asiel
D66 is voorstander van een open samenleving waarin iedereen kansen moet kunnen 
benutten. D66 is tegenstander van strafbaarstelling van (nog) niet rechtmatig hier 
verblijvende personen, als zij geen strafbare feiten hebben begaan. D66 zal een 
“illegalenjacht" niet steunen. Mensen in nood zijn kwetsbaar. De gemeente heeft een 
zorgplicht tegenover asielzoekers. In noodgevallen zorgt de gemeente voor opvang, 
totdat deze groep mensen al of niet het recht verwerft om hun talenten te benutten ten 
bate van de samenleving. D66 wil een actieve opstelling van de gemeente als 
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statushouders zich hier komen vestigen. Immers de mensen hebben veel meegemaakt 
en komen uit een geheel andere cultuur. Aandacht om integratie kansrijk te maken is 
van groot belang.
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Openbare Orde en Veiligheid

Gereguleerde wietteelt: nieuwe kansen
D66 is een groot voorstander van gereguleerde wietteelt. Het reguleren van het kweken 
van cannabis en de handel daarin om het daarmee uit de criminele sfeer te halen is 
van groot belang. Illegale wietkwekerijen zijn in handen van de grote georganiseerde 
misdaad (zie ook kopje ondermijning). Deze kwekerijen zijn brandgevaarlijk, er wordt 
doorgaans illegaal stroom afgetapt.  De onevenredig hoge belasting op de capaciteit 
van de politie en het OM is “dweilen met de kraan open”. Het reguleren van wietteelt 
maakt het mogelijk voor coffeeshops om te opereren zonder illegale achterdeur. Over 
gereguleerd geteelde wiet zal belasting betaald gaan worden, het THC-gehalte kan 
beperkt worden en de bestrijdingsmiddelen die nu vooral bij illegale kweek worden 
gebruikt kunnen dan beperkt worden. D66 wil dat Zaanstad zich sterk gaat maken 
voor een proef met gereguleerde wietteelt. Bij succes van een dergelijke proef moeten 
zo snel mogelijk alle Zaanse coffeeshops uitsluitend nog met gecontroleerde wiet 
bevoorraad worden. De spreiding van coffeeshops over Zaanstad moet bepaald 
worden op basis van behoefte, een gereguleerde coffeeshop in de buurt is beter dan 
ongecontroleerde verkoop door straatdealers. 

Ondermijning
De laatste jaren komen er veel taken bij voor de gemeente, en met name voor de 
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burgemeester, in het bestrijden van ondermijning en de vermenging van onderwereld 
met de “bovenwereld”. D66 is voor actief beleid op dit vlak, ondermijnende activiteiten 
dienen in de kiem gesmoord te worden. Deze intensivering in het lokale bestuur 
kan echter niet gepaard gaan met een terugtredende beweging van de landelijke 
overheid en het OM. De activiteiten van criminele organisaties houden niet op bij de 
gemeentegrens. Een nauwe samenwerking, regionaal, landelijk en internationaal blijft 
van het grootste belang in het bestrijden van de (georganiseerde) misdaad.

Handhaving vs. Privacy
Bij beslissingen over het inzetten van handhavingsmiddelen zal altijd een goede 
afweging moeten worden gemaakt tussen beoogd effect en de privacy van de burgers. 
Cameratoezicht is in principe tijdelijk en kan slechts goed beargumenteerd verlengd 
worden. 

Juridische procedures
Juridische procedures tegen de eigen burgers dienen altijd zo veel mogelijk voorkomen 
te worden. Het is veel beter om onze inwoners vooraf te betrekken in de besluitvorming, 
en vervolgens eventueel een mediation traject in te gaan. Dit betekent natuurlijk niet 
dat de burger altijd tevreden zal zijn. Indien het tot juridische procedures komt, mogen 
deze door de gemeente niet onnodig gerekt worden.

Verkeersveiligheid
Het aantal slachtoffers in het verkeer neemt na jaren van stabilisatie weer stevig toe. 
Met name onder de groep ouderen met elektrische fietsen stijgt het aantal slachtoffers 
onrustbarend. De gemeente neemt binnen de Vervoersregio Amsterdam (VRA) het 
voortouw bij een voorlichtingscampagne die het belang van vooral hoofdbescherming 
onderstreept. Dit geldt ook voor gebruikers van zogenaamde Speedpedelecs, deze 
snelle fietsen moeten zo veilig mogelijk worden ingepast tussen het overige verkeer. 
Gescheiden stromen voor langzaam verkeer zijn de norm, waar dat niet kan is de auto 
te gast. 

Misdaadpreventie vanaf 6 jaar
Misdaadpreventie kan niet vroeg genoeg beginnen. Het geven van voorlichting, zowel 
in het basis- als voortgezet onderwijs is belangrijk om crimineel gedrag waar mogelijk 
te voorkomen. Denk aan voorlichting van jongerenwerk, een spreekbeurt van de 
wijkagent, of van (ex) gedetineerden. Onderwerpen zijn, afhankelijk van de leeftijd, 
voorlichting over vuurwerk, drugs, ongewenst (seksueel) gedrag, maar ook over het 
behalen van een goede startkwalificatie, waarmee het voortijdig schoolverlaten zoveel 
mogelijk wordt voorkomen. De gemeente kan hierin een actieve rol spelen. Zie verder 
onder Zorg.
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Financiën
De financiën van de gemeente zijn in het algemeen goed op orde. Begrotingen zijn 
transparant en sluitend. We verwachten dat met groei, de aantrekkende economie 
en met de rijksoverheid die meer uitgeeft, de gemeente als vanzelf meer te besteden 
krijgt. Het geld dat erbij komt geven we uit om kwaliteit te vergroten. Duurzaamheid 
staat hierbij voorop. D66 wil kijken of we hiervoor ook het transformatiefonds 
kunnen inzetten, mits er sprake is van voldoende return-on-investment, de feitelijke 
schuldenlast van de gemeente mag hierdoor niet oplopen. 
De schuldenpositie van Zaanstad blijft bijzondere aandacht vragen.

Investeringsfonds
Er moet ruimte gevonden worden om het Investeringsfonds structureel te voeden in 
de komende jaren, dit is erg belangrijk voor de investeringsopgave in MAAK.Zaanstad 
op de langere termijn. 

Gemeentefonds en BUIG
De gemeente is de laatste periode geconfronteerd met een tekort op de BUIG gelden 
voor uitkeringen, en heeft hiervoor een risicobuffer aangelegd. Het is belangrijk dat de 
uitkering van het Rijk in de pas blijft lopen met de uitgaven in het Sociaal Domein, omdat 
anders structurele tekorten ontstaan. In het algemeen geldt dat wanneer incidentele 
tekorten structureel blijken te worden een programmabudget dient te worden
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 aangepast.

Lokale heffingen
De lokale heffingen en belastingen stijgen niet, behoudens de inflatiecorrectie. Een 
uitzondering hierop vormt de toeristenbelasting, voorgesteld wordt deze wel te laten 
stijgen. 

Ambtelijke capaciteit
In de afgelopen periode is flink bezuinigd op ambtelijke capaciteit, we zien we nu 
weer capaciteitstekorten ontstaan. Oorzaak is met name de aantrekkende economie 
met daarbij de groei van de stad, ook is er meer maatwerk geleverd en zijn er meer 
kansen gepakt. Het capaciteitsbudget zal moeten worden verhoogd, en er zal ook 
meer gestuurd moeten gaan worden op ziekteverzuim, inhuur en prioritering.
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Inwoners, Bestuur en Gemeentelijke 
Organisatie

Goede burgerparticipatie
De kloof tussen burger en bestuur is de afgelopen jaren gegroeid, er is actief beleid 
nodig om de inwoners en ondernemers in Zaanstad beter te betrekken bij het bestuur 
van de gemeente. Zaanstad is onlangs gestart met een drietal pilots voor nieuwe 
vormen van burgerparticipatie, de motiemarkt, “De wijk is van iedereen”, en het 
Lagerhuisdebat. D66 steunt alle voorstellen, maar ziet in de uitwerking de meeste 
kans voor de motiemarkt, waarbij burgerinitiatieven via een markt overgenomen 
kunnen worden door één of meer raadsleden. In de geest van de Omgevingswet 
komt er veel meer ruimte voor participatie vooraf, de gemeentelijke organisatie dient 
hier goed op ingespeeld te zin. Maatschappelijke initiatieven dienen integraal te 
worden afgewogen, bij multidisciplinaire projecten wordt één regisseur aangesteld. De 
referendumverordening wordt zo spoedig mogelijk geactualiseerd.

Recht op uitdaging
D66 wil het recht op uitdaging (Right to Challenge) invoeren. Als een initiatiefgroep 
vindt dat een bepaalde gemeentelijke taak door hen beter en goedkoper uitgevoerd 
kan worden kunnen zij daartoe een uitgewerkt voorstel aan de gemeenteraad doen. 
Indien de raad akkoord gaat wordt de activiteit plus het daarvoor beschikbare budget 
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overgeheveld naar de initiatiefgroep, onder nader te bepalen voorwaarden.

Participatief budgetteren
Het is niet denkbeeldig dat Zaanstad weer eens moet bezuinigen op haar beleid. De 
gemeente kan dan een vertegenwoordiging uit de meest betrokkenen, bijvoorbeeld 
lokale ondernemers, uitnodigen om te participeren bij een dergelijk besluit. Er is veel 
lokale deskundigheid, dit werkt draagkracht verhogend in de maatschappij, ook voor 
moeilijkere maatregelen.

Toegankelijkheid gemeente (fysiek)
Publieke gebouwen dienen toegankelijk te zijn voor iedereen. Ze moeten bereikbaar 
en laagdrempelig zijn, letterlijk en figuurlijk. Openbare gebouwen zoals bibliotheken 
moeten toegankelijk zijn voor minder- en invaliden. Voor een verbetering van de fysieke 
toegankelijkheid van het stadhuis is het noodzakelijk dat Inverdan wordt afgemaakt, 
inclusief de bijbehorende voorzieningen als de fietsenstalling, de doorgang over het 
spoor, etc. Voor mensen die het stadhuis niet kunnen bereiken, is er nu een aan-huis 
service, bijvoorbeeld voor het verlengen van een paspoort. Deze service dient behouden 
te blijven, dit werkt beter dan een steunpunt in het noorden van de gemeente.

Toegankelijkheid gemeente (digitaal). 
Informatie in onze maatschappij, en ook bij de gemeente, wordt steeds vaker digitaal 
verstrekt. D66 is een groot voorstander van zo veel mogelijk online service, maar 
wil dat daarnaast het vangnet (papier en telefoon) behouden blijft. Er zijn 1 miljoen 
“digibeten” in Nederland, vertaald naar Zaanstad is dat ruim 10.000 mensen die niet 
digitaal vaardig zijn. 
Bij het verstrekken van informatie door de gemeente is Open Data de norm. 
Raadsstukken staan op het RIS, maar de toegang tot deze informatie kan voor 
burgers beter geregeld worden. Ook achterliggende stukken die betrekking hebben 
op voorstellen en raadsinformatie zou digitaal gevonden moeten kunnen worden. 
Beleidsstukken zijn openbaar tenzij het niet anders kan. 

Toegankelijkheid bestuur
Ook het bestuur van de gemeente dient toegankelijk te zijn. D66 pleit voor een wekelijks 
spreekuur voor de wethouders, op een vaste dag en tijd. Naast een fysiek spreekuur 
ook een online spreekuur, bijvoorbeeld via social media. Dit spreekuur moet duidelijk 
gecommuniceerd worden naar de inwoners van Zaanstad.  Verder moet de gemeente 
weer een nieuwjaarsreceptie houden voor inwoners en ondernemers. 

De gemeente Zaanstad en verbonden partijen
Vanuit democratisch perspectief is het van groot belang dat de Zaanse gemeenteraad 
kan controleren in hoeverre de samenwerking binnen verbonden partijen, 
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gemeenschappelijke regelingen, maar ook in de MRA, een bijdrage levert aan de (lokale) 
doelen van de gemeente. Een goed middel daarbij zijn regionale bijeenkomsten voor 
raadsleden. Hierbij wil D66 meer ruimte voor onderling debat.
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Richtingwijzers D66
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven 
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de 
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling 
van mensen. Daarom zien we de toekomst met 
optimisme tegemoet. 

Streef naar een duurzame en 
harmonieuze samenleving

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden 
met respect en mededogen. 

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen 
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte 
laat voor die verschillen. 

Denk en handel internationaal

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende 
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open 
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.  

Koester de grondrechten en 
gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving 
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder 
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele 
geaardheid, gerichtheid of herkomst.
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D66 krijgt het voor elkaar!

Met dit optimistische en daadkrachtige 

programma gaat D66 Zaanstad vol 

vertrouwen de verkiezingen in. Stem 21 

maart D66!

Lid worden!

Dit is het moment iets te doen aan 

de verzuring en uitsluiting in onze 

samenleving. Kijk op 

wordlid.d66.nl

Doe mee!

Help ons weer de grootste partij van 

Zaanstad te worden. Kijk op 

zaanstad.d66.nl/doemee/

zaanstad.d66.nl

@D66zaanstad

D66Zaanstad


