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Voorwoord
De PvdA staat voor #SamenLevenSamenWerken

Wij willen ons sterk maken voor een Zaanse samenleving, waar 
iedereen een gelukkig bestaan kan hebben. Waar geïnvesteerd 
wordt in duurzame ontwikkeling, in werkgelegenheid en in goede 
voorzieningen voor de inwoners. Waar de overheid zorgt voor 
bestaanszekerheid, betaalbare huisvesting en een gezonde en 
veilige woonomgeving. Waar burgers de ruimte krijgen om actief 
bij te dragen en waar aandacht is voor hen die zorg nodig hebben. 
Een Zaanstad waarin we samen leven en waaraan we samen 
werken.

Veel bereikt
De PvdA heeft zich de afgelopen 4 jaren hard gemaakt om Zaan- 
stad uit de crisis te trekken en dat is gelukt. Door te investeren in de 
stad en in haar inwoners. Door de mensen die het het allermoeilijkst 
hebben een vangnet te bieden, door zorg toegankelijk te maken, 
door te zorgen voor bedrijvigheid en door voor een prettige leefom-
geving te zorgen.

Zorg dichtbij in de wijk
De decentralisatie van de zorg was een spannende opgave. Maar na 
de invoering van de sociale wijkteams hebben mensen nu beter de 
regie over hun eigen leven gekregen, waarbij wordt gekeken naar 
oplossingen in plaats van alleen volgens de regels te werken. We 
sluiten hierbij onze ogen niet voor datgene wat beter kan en daar 
waar onze inwoners om verbetering vragen. We staan voor goede 
zorg. Ook de komende jaren zullen we ons daar met volle energie 
voor inzetten.

Betaalbare woningen en voor iedereen werk
De PvdA wil toekomstperspectief bieden aan iedereen om prettig 
te wonen, te werken, zich te ontwikkelen en plezier te maken op 
een manier die aansluit bij persoonlijke wensen en mogelijkheden. 
We zorgen ervoor dat iedereen die kansen krijgt en dat iedereen de 
mogelijkheid heeft om in Zaanstad te (blijven) wonen en hier een 
wooncarrière te kunnen maken. Voor mensen die nu niet (kunnen) 
werken wil de PvdA betere kansen op passend werk. 

Duurzaamheid
De wereld om ons heen verandert. We hebben te maken met klimaat-
verandering door onder meer CO2 uitstoot. De lokale overheid dient 
hiervoor maatregelen te treffen, door het terugdringen van energie-
verbruik, door het verduurzamen van wonen en bedrijvigheid en 
door alternatieve energiebronnen aan te boren. 

Veiligheid
De PvdA staat voor een veilige samenleving waar wordt opgetreden 
tegen overlast en criminaliteit. We verwachten dat iedereen positief 
bijdraagt aan onze stad. Dat betekent: de buurt netjes houden en 
anderen helpen, dat maakt dat we samen prettig leven in Zaan- 
stad. We accepteren geen asociaal gedrag en geen criminaliteit. Dan 
kiezen we voor een harde aanpak.

Wederkerigheid
Om samen te kunnen leven, moeten we met elkaar samenwerken. 
Zaanstad heeft hierin nog een flinke slag te maken. Samen werken 
in burgerparticipatie wordt nu in Zaanstad succesvol gestimuleerd. 
Met elkaar kunnen we werken aan sociale en maatschappelijke initi-
atieven op het gebied van duurzaamheid, ontwikkeling, zorg en veel 
meer. 

Iedereen doet mee
Binnen Zaanstad doet iedereen mee. Hiervoor is er al veel geregeld, 
maar er is meer nodig om mensen met een beperking volwaardig 
mee te kunnen laten doen. Zo’n inclusieve samenleving hoort bij 
samen leven. Wij willen een samenleving die openstaat  voor ieder-
een, waar iedereen welkom is, iedereen erbij hoort en waar niemand 
wordt uitgesloten. Ook is er onderwijs voor iedereen. Geen verbor-
gen armoede, geen eenzaamheid, maar sociaal naar elkaar toe. 
Medeverantwoordelijk voor je wijk en zorg op maat voor wie dat 
nodig heeft, overal in Zaanstad. Hierbij is er juist aandacht voor de 
sportverenigingen, scholen en buurthuizen die de wijken een eigen 
karakter geven en de mogelijkheid bieden om elkaar te ontmoeten 
en elkaar te helpen.

We zullen altijd de samenwerking zoeken. Zowel in de coalitie, als 
met oppositie partijen, maar vooral ook met burgers, vakbonden, 
bedrijven en organisaties. Wij geloven niet in een individualistische 
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samenleving, maar in een samenleving waarin we met elkaar op een 
positieve en constructieve manier gezamenlijke doelen bereiken.

PvdA Zaanstad is niet een partij die alleen van de zijlijn roept, maar 
zowel in de politieke arena als met behulp van actieve leden in 
bijvoorbeeld het ombudsteam, het Arie Lemsfonds en het Wij zijn 
Zaankanters-platform een constructieve bijdrage levert aan een 
betere samenleving.

We willen duidelijk laten weten waar we staan, wat de PvdA de 
afgelopen jaren heeft bereikt en wat de PvdA de komende jaren als 
doel heeft gesteld. Dit staat uitgebreid in ons verkiezingsprogram-
ma. We nodigen u van harte uit dit te lezen.

Songül Mutluer     Mark Damman
Lijsttrekker PvdA Zaanstad  Voorzitter PvdA Zaanstreek
 

 1.
Zorg 
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Samenwerken aan goede zorg voor iedereen
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1. Zorg en Welzijn
Samenwerken aan goede zorg voor iedereen

De PvdA heeft zich enorm ingezet voor zorg en welzijn. In alle 
wijken zijn sociale wijkteams en jeugdteams gekomen, die ruimte 
hebben gekregen om maatwerk te bieden en daarmee oplossin-
gen aan te dragen ten behoeve van onze bewoners. We hebben 
constant aandacht gevraagd voor mantelzorgers en voor gezin-
nen met kinderen met zorgvragen. De PvdA blijft zich sterk 
maken voor een Zaanstad, waarin iedereen een zeker bestaan kan 
hebben.Als het om ondersteuning, zorg en welzijn van Zaankan-
ters gaat, is een aantal waarden voor de PvdA van essentieel 
belang. Zorg dient hierbij toegankelijk, beschikbaar en betaal-
baar te zijn. Participatie (iedereen moet kunnen meedoen), zorg 
voor elkaar en betrokkenheid zijn hierbij voor de PvdA belangrij-
ke uitgangspunten. Ook is het van belang om vroegtijdig proble-
men van burgers te signaleren, te benoemen en op te lossen. 

Betaalbare, toegankelijke zorg en regie over eigen leven
Zorg moet voor mensen die het nodig hebben betaalbaar en bereik-
baar zijn. Zorg moet ook in de nabije omgeving aanwezig zijn. Bij het 
aanbieden van zorg gaan we uit van de menselijke maat en persoon-
lijk contact opdat Zaankanters de regie over hun eigen leven kunnen 
houden. De vragen van mensen staan hierbij centraal. Zaankan-
ters, die zorg nodig hebben maar het zelf niet kunnen organiseren, 
moeten op de overheid kunnen blijven rekenen. Die zorgt voor een 
hoogwaardig en kwalitatief vangnet voor situaties waarin bestaan-
de regels niet voorzien. We behouden de mogelijkheid om van die 
regels indien nodig af te wijken door bijvoorbeeld de regelvrijheid 
van sociale wijkteams te vergroten. Het eigen risico in de WMO blijft 
afgeschaft voor minima. Betrokken burgers, ervaringsdeskundigen 
en professionals denken samen mee bij het vormen van gemeente-
lijk beleid.

De PvdA wil zorg waar de mens centraal staat
Regels en procedures horen niet voorop te staan. Het gaat om  de  
behoeften en mogelijkheden van mensen die in de uitvoering centraal 
staan. Het blijft hierbij van belang dat het werk van laagdrempelige 
en toegankelijke sociale wijkteams en jeugdteams goed op elkaar is 

afgestemd en waar deze mogelijk zijn geïntegreerd. Als uitgangs-
punt bij hulpvragen geldt: één gezin één plan en één regisseur. De 
wijkverpleegkundige blijft hard nodig in de wijk. Het werk van de 
wijkverpleegkundigen en dat van de sociale wijkteams wordt in 
onderling overleg op elkaar afgestemd. Bij de samenstelling van de 
sociale wijkteams wordt er nauwkeurig op gelet dat medewerkers 
voldoende geëquipeerd zijn om goede zorg te verlenen. De PvdA 
wil bij langdurige en chronische aandoeningen indicaties meerjarig 
toekennen. En gaat voor extra inzet op preventie van problemen. 
Vroegtijdig problemen van burgers signaleren en oplossen is een 
prioriteit en voorkomt een hoop ellende. Er moeten eenvoudigere 
regels en procedures zijn om makkelijker activiteiten in de buurt te 
kunnen organiseren.

Voorzieningen moeten voor mensen met een fysieke beperking 
toegankelijk zijn. Daarom dragen wij bij aan de uitvoering van het 
actieprogramma voor uitvoering van het VN-verdrag voor rechten 
van mensen met een beperking.

Voor mensen met een GGZ-indicatie is zelfstandig wonen met 
begeleiding mogelijk. Daarin werken de gemeente, de zorginstellin-
gen en de woningbouwcorporaties samen, zodat we mensen in een 
passende woning in een passende omgeving kunnen huisvesten. Het 
bestaande daklozenbeleid wordt gecontinueerd. En we werken in 
samenwerking met autisten aan een levensbrede aanpak, opdat zij 
kunnen werken, goed onderwijs kunnen genieten en kunnen blijven 
participeren.

Ouderen
PvdA wil dat we een seniorvriendelijke gemeente zijn waarbij de 
zorg toegankelijk blijft en waarin ouderen duidelijke informatie 
krijgen over de beschikbare voorzieningen in de WMO. In de wijken 
willen we (kleinschalige) woonmogelijkheden voor mensen die niet 
langer zelfstandig kunnen wonen, met alle nodige zorg in de nabije 
omgeving. 

Eenzaamheid van ouderen wordt bestreden door een gerich-
te aanpak. De gemeente overlegt met zorgaanbieders over het 
opnemen van domotica als onderdeel van maatwerkarrangemen-
ten uit de WMO. Voor mensen met dementie willen wij dat zij zich 
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zelfstandig door de wijk kunnen begeven en dat er buurtbewoners 
bereid zijn om hen en hun mantelzorgers te ondersteunen (demen-
tievriendelijke buurt).

Mantelzorgers, buurthuizen en vrijwilligers
Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde en verdienen steun 
en waardering. Hulpverlening is echter een vak en de inzet van 
professionals naast mantelzorg blijft dan ook nodig. De functie 
van buurthuizen in de wijk vinden we uiterst belangrijk. We pleiten 
voor de continuïteit van buurthuizen en we willen daar maatwerk 
voor leveren en ze blijvend preventief ondersteunen (financieel en/
of advies). De inzet van vrijwilligers blijft hierbij van belang. We 
kunnen echter niet alles aan vrijwilligers overlaten, en daar waar 
nodig worden professionals ingezet. Voor jongeren (van 12 tot 27 
jaar) wordt nu niet veel georganiseerd in wijken. De PvdA wil dat 
zodanige voorzieningen worden getroffen, dat dóór jongeren vóór 
jongeren activiteiten kunnen worden georganiseerd in de buurthui-
zen, of in een ander daarvoor geschikte bestaande accommodatie. 

Nieuwkomers
Met de opvang van asielzoekers zijn er verschillende vrijwilligersor-
ganisaties en maatschappelijke organisaties opgestaan. Ze hebben 
diverse initiatieven ontplooid om vluchtelingen zich thuis te laten 
voelen als nieuwkomers en ze perspectief te bieden op het gebied 
van opleiding en werk. Deze initiatieven blijft de PvdA faciliteren en 
ondersteunen.

Je kunt er zeker van zijn dat PvdA Zaanstad op een 
constructieve en succesvolle manier zal samenwerken met 
inwoners en organisaties in onze gemeente, om te komen tot een 
hoger zorg- en welzijnsniveau. #SamenLevenSamenWerken

 

 2.
Armoede en 
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Werken aan een samenleving zonder armoede
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2. Armoede en schulddienstverlening
Werken aan een samenleving zonder armoede

De PvdA heeft zich sterk gemaakt voor mensen die in armoede 
(dreigen te) raken. Door onze inzet kunnen bewoners nu eerder 
aanspraak doen op schulddienstverlening. De Kledingbank heeft 
op ons kunnen rekenen. En er is meer aandacht gekomen voor 
kinderen die in armoede moeten opgroeien. 

De PvdA wil er ook de komende tijd zoveel mogelijk aan doen om 
te voorkomen dat mensen in armoede belanden, want armoede 
leidt vaak tot sociaal en maatschappelijk isolement. Daar horen 
ook regelingen en voorzieningen bij die voorkomen dat mensen 
in de armoede belanden.

Doorbreken van vicieuze cirkels
In Zaanstad doen steeds meer mensen een beroep op schulddienst-
verlening. Eén op de vijf inwoners heeft (problematische) schulden. 
In de praktijk leiden schulden vaak tot meer schulden. De PvdA wil 
dat deze mensen worden geholpen. Via maatwerk en zo laagdrem-
pelig mogelijk, maar zonder hun verantwoordelijkheid over te 
nemen. De schulddienstverlening moet gericht zijn op mensen zelf 
en op het doorbreken van vicieuze cirkels. De schuldenproblematiek 
bekijken we in samenhang met andere sociale en maatschappelijke 
problemen. Voor de PvdA is het onaanvaardbaar dat Zaanse kinde-
ren opgroeien in armoede. Dit staat ontwikkelingskansen in de weg 
en deelname aan sport, muziekles, een uitje is dan heel vaak niet 
mogelijk. Verborgen armoede groeit, bij hoger opgeleiden met een 
goede baan maar met veel schulden en ook bij ZZP-ers. Het aantal 
mensen in de bijstand neemt toe, terwijl de middelen ten behoeve 
van armoedebestrijding niet meegroeien. PvdA wil dat anders!

Preventie
De schulddienstverlening moet juist ook gericht zijn op preventie en 
vroegsignalering. Het sociale wijkteam heeft hierin een belangrijke 
rol en heeft de mogelijkheid om tijdig hulp te bieden. Ook moet er 
hulp zijn bij thuisadministratie. De PvdA wil dat de gemeente afspra-
ken maakt met woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en 
waterbedrijven over hoe om te gaan met betalingsachterstanden. 

Problematische schulden, zoals achterstand in huur of kosten van 
de zorgverzekering, moeten in een vroeg stadium opgepakt worden 
om verdere financiële kosten en een neerwaartse spiraal te voorko-
men. Regelingen en voorzieningen moeten bekend of eenvoudig te 
achterhalen zijn om te voorkomen dat mensen nodeloos in armoede 
blijven leven. Wij willen dat het sociale wijkteam en het jeugdteam 
het budget voor maatwerkondersteuning behouden en daarmee de 
bijzondere bijstand kunnen inzetten als specifiek middel om burgers 
uit de problemen te helpen. Deze inzet van bijzondere bijstand kan 
problemen rond schuldsanering vlot trekken en/of de gezondheid 
van mensen verbeteren en/of belemmeringen wegnemen bij de 
reintegratie naar werk.

Armoedebeleid
Er moet een goed en effectief armoedebeleid zijn, waarbij niet 
alleen wordt gekeken naar bruto inkomen, maar ook naar besteed-
baar inkomen. De collectieve verzekering voor de minima, die het 
eigen risico dekt, blijft bestaan. Naast mensen zonder werk zijn er 
ook werkenden in financiële nood, die geen gebruik kunnen maken 
van reguliere voorzieningen en toeslagen. Ook die krijgen daar waar 
nodig steun. Er is een sport- en cultuurregeling voor volwassenen in 
armoede.

Armoede en kinderen
De PvdA  wil  aandacht  voor kinderen uit gezinnen waar armoede 
heerst, soms generatie-op-generatie. Het sociale isolement van de 
armoede belemmert kinderen  in hun ontplooiing. De PvdA vindt dat 
ieder kind hetzelfde vertrekpunt moet hebben in zijn ontwikkelings-
gang. Dat heb je niet als er in het gezin geen geld is om lid te worden 
van een sportvereniging, om cultuur actief en passief te beleven, 
voor het schoolreisje en om zich zonder belemmeringen door onder-
wijs een goede uitgangspositie te verwerven voor de toekomst. 

Van bestaande fondsen als het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, 
het Fonds Meedoen en regelingen voor jongeren op het gebied van 
onderwijs wordt gebruik gemaakt om belemmeringen tot meedoen 
weg te nemen. De fondsen worden toegankelijker gemaakt en 
ontschot. Onderzocht wordt of een Zaanse Meedoen-pas voor 
kinderen die in armoede leven een effectief instrument is hiervoor. 
Deze pas geeft recht op gratis of tegen gereduceerd tarief aan sport 
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te doen of cultuur te beleven en op ondersteuning bij schoolactivi-
teiten en -middelen. Kinderen worden vanuit hun leefwereld betrok-
ken bij de  aanpak van armoede, juist om taboes te doorbreken. 

Schulddienstverlening
Schulddienstverlening is maatwerk en de PvdA wil uitvoerders van 
schulddienstverlening ruimte geven om maatwerk te leveren en 
ruimte om uitzonderingen te maken zodat niet vanuit één formule 
gewerkt hoeft te worden. De toegang tot schulddienstverlening 
blijft versoepeld. Door kwijtschelding van gemeentelijke belasting 
is er speciale ondersteuning voor ZZP-ers, die vaak te maken hebben 
met wisselende inkomsten. De gemeente controleert de kwaliteit en 
betrouwbaarheid van bewindvoerders.

Je kunt er zeker van zijn dat PvdA Zaanstad op een constructieve en 
succesvolle manier zal samenwerken met inwoners en organisaties 
in onze gemeente, om te komen tot een betere armoede bestrijding 
en schuldhulpverlening. #SamenLevenSamenWerken. 

 3.
Werk 

en 
inkomen

Iedereen verdient een kans op goed werk 
en een rechtvaardig inkomen
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3. Werk en Inkomen
Iedereen verdient een kans op goed werk en een rechtvaardig inkomen

De PvdA heeft gepleit voor een actieplan jeugdwerkloosheid en 
een betere match tussen onder-wijs en arbeidsmarkt. We hebben 
ons ingezet voor de rechten van mensen met een beperking in de 
Sociale Werkvoorziening. 

Voor de PvdA is werk meer dan geld verdienen. Werk staat 
voorop. Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en een 
rechtvaardig inkomen. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, 
waardering, respect en deelname aan de samenleving. Werk biedt 
perspectief. Mensen die kunnen werken, maar door omstandig-
heden zijn aangewezen op de bijstand, worden respectvol behan-
deld. Wij vinden dat geen enkel mens kansloos hoort te zijn op de 
arbeidsmarkt en schrijven daarom niemand af. We realiseren ons 
wel dat het voor sommige mensen zonder een zetje heel moeilijk 
is om op eigen kracht uit de bijstand te komen. Het uiteindelij-
ke doel waar wij naar streven is een zo bijstandsvrij mogelijke 
gemeente. 

Werk voor iedereen 
Vast werk biedt bestaanszekerheid. Daarom wil de PvdA zich hier 
sterk voor maken. De gemeente geeft hierin het juiste voorbeeld. 
Flextensie en payroll constructies worden niet toegepast. Werklo-
ze inwoners die zelf niet direct werk kunnen vinden op de reguliere 
arbeidsmarkt worden via het participatiebedrijf Werkom (het oude 
Baanstede) begeleid naar werk. Maatwerk, zoals bijvoorbeeld een 
opleiding of her-, om– en bijscholing, wordt ingezet als perspec-
tief op werk. Als we deze mensen niet intensief ondersteunen, is 
het risico groot dat ze nooit meer aan het werk komen. Dat is een 
verspilling van talent.

Voor hen die niet begeleid kunnen worden naar regulier werk is er 
beschut werken. Mensen die hun uiterste best doen om een baan 
te vinden, worden niet verplicht tot eindeloos solliciteren als ze op 
een andere manier een zinvolle bijdrage aan de Zaanse samenleving 
leveren. Dit mag uiteraard niet tot verdringing leiden. Mensen in de 
bijstand worden met respect behandeld. 

Zaans Sociaal Akkoord
De PvdA wil dat er een Zaans Sociaal Akkoord komt tussen de 
gemeente, werkgevers en onderwijs. De grootste werkgevers gaan 
dan met het onderwijs, het UWV, de gemeente en Werkom een 
alliantie oprichten om een zo bijstandsvrij mogelijke gemeente 
dichterbij te brengen.

In dit Sociaal Akkoord worden ook afspraken gemaakt om banen te 
scheppen voor 50-plussers en mensen met een beperking, maar ook 
om voor hen toegang te creëren naar de arbeidsmarkt door middel 
van werkervaringsplaatsen. Het terugdringen van de jeugdwerk-
loosheid is een onlosmakelijk onderdeel van dit akkoord. De kansen 
van MBO-ers op de regionale arbeidsmarkt worden vergroot door 
een lokale/regionale MBO-agenda. In deze agenda als onderdeel van 
het Sociaal Akkoord maken we concrete afspraken over het aantal 
stageplaatsen. Er worden  afspraken gemaakt over het voorkomen 
van discriminatie op de arbeidsmarkt. De gemeente geeft ook hier 
het goede voorbeeld. 

Fraude
Fraude met toeslagen en uitkeringen pakken we streng aan. Mensen 
die onopzettelijk fouten maken willen we ontzien. We gaan daarbij 
niet uit van wantrouwen, maar van vertrouwen.

Je kunt er zeker van zijn dat PvdA Zaanstad op een constructieve en 
succesvolle manier zal samenwerken met inwoners en organisaties in 
onze gemeente, om te komen tot meer banen in het algemeen en     
arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in 
het bijzonder. #SamenLevenSamenWerken
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4. Economie
Doorgroeien met de sterkst groeiende economie van Nederland

De PvdA heeft zich sterk gemaakt voor ZZP’ers en het Midden 
en Klein Bedrijf die goed zijn voor 60% van onze Zaanse werkge-
legenheid. De ondersteuning via het Ondernemersloket is uitge-
breid. ZZP’ers die het hoofd lastig boven water konden houden, 
hebben kunnen rekenen op kwijtschelding van gemeentelijke 
belastingen. En er is veel aandacht gevraagd voor toerisme. 

In 2016 was de Zaanstreek met volgens het CBS een stijging van  
3,3 % de sterkst groeiende economie van Nederland. Dit vooral 
dankzij innovatie en groei in de voedingsmiddelenindustrie.

Als krachtig onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam heeft 
Zaanstad de komende jaren unieke mogelijkheden om haar econo-
mische positie verder te versterken. Duurzaamheid, het aantrek-
ken van innovatieve bedrijvigheid en het verder ontwikkelen van 
het toerisme zijn daarbij belangrijke pijlers. We willen echter wel 
het historische karakter van de Zaanstreek intact houden.

Aantrekkelijkheid Zaanstad voor nieuwe (innovatieve)
 bedrijvigheid versterken 
De PvdA wil Zaanstad nog aantrekkelijker maken voor nieuwe 
(innovatieve) bedrijvigheid door: 

• een goede ontsluiting en effectieve aansluiting van de   
 infrastructuur van bedrijfsterreinen (wegen, openbaar   
 vervoer);
• gemeentelijke dienstverlening via een effectieve en   
 toegankelijke ondernemersloket (ook digitaal)    
 ondernemersgerichter te maken; 
• accountmanagers in te zetten bij acquisitie van bedrijven  
 voor onze bedrijfsterreinen;
• binnen de huidige kaders geen verdere uitbreiding van   
 grootschalige detailhandelcentra buiten de bestaande   
 centra toe te staan;
• bij vaststelling van bestemmingsplannen rekening te   
 houden met gewenste toekomstige ontwikkelingen.

Kenniscentrum 
De kracht van de Zaanse industrie is zijn innoverend karakter. Wie 
innoveert, versterkt zijn concurrentiepositie. Om die positie te 
behouden en samenwerking tussen opleidingsinstellingen en onder-
nemers onderling te optimaliseren, wil de PvdA nagaan of een regio-
naal kenniscentrum voor innovatie en kennisontwikkeling, waarin 
wetenschappers, ondernemers, investeerders en de gemeente(s) 
samenwerken, kan rekenen op steun van het bedrijfsleven en finan-
cieel een haalbare zaak is.

ZZP-ers erkennen als belangrijke factor aan de Zaanse economie
Binnen Zaanstad zijn ZZP-ers van groot belang en moeten daar waar 
nodig worden ondersteund. De PvdA wil zorgen voor een laagdrem-
pelige dienstverlening ter ondersteuning en ter bevordering van 
hun bedrijfsvoering. Ook is voor ZZP-ers het bevorderen en onder-
steunen van flexibele werkruimte in bedrijfsverzamelgebouwen van 
belang. Daarnaast wil de PvdA de kwijtschelding van gemeentelijke 
belasting behouden voor ZZP-ers die het financieel moeilijk hebben.

Mogelijkheden van gecombineerd wonen en werken optimaal benutten
Industrie en wonen schuiven, schuren en komen samen. Zware indus-
trie verplaatst zich in toenemende mate naar industriegebieden aan 
de rand van Zaanstad. Waar mogelijk ontwikkelt Zaanstad plannen 
om wonen en werken op industrieterreinen te combineren. En wordt 
het transformeren van bedrijventerreinen tot gecombineerde woon- 
en werkgebieden versneld.

Ook wil de PvdA blijvend aandacht voor voldoende ruimte voor 
kleine en lokale detailhandel in de wijken. Dat maakt de buurt 
interessant en levendig. En we gaan door met het bevorderen van 
kleinschalige bedrijven en bedrijfsverzamelgebouwen op binnen-
stedelijke locaties voor de sector dienstverlening en de creatieve 
industrie. Structurele en langdurig leegstaande winkels en kantoren 
dienen alternatieve bestemmingen te krijgen, bijvoorbeeld wonen.

Toeristische bedrijvigheid verder versterken 
Om toerisme op een juiste manier te versterken is een zorgvuldi-
ge blik nodig op mogelijkheden, kansen en consequenties. Door het 
inzetten op gezamenlijke projecten op het gebied van toerisme, 
cultuur, horeca, hotels en detailhandel krijgt toerisme een frisse 
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impuls. De Zaan kan daarvoor worden benut als verbindende schakel 
tussen deelgebieden van Zaanstad. 

Sociaal ondernemerschap stimuleren
Sociaal ondernemerschap heeft expliciet als doel specifiek sociale 
en/of duurzaamheidsvraagstukken op te lossen en wordt door de 
gemeente ondersteund. Wij willen werken aan een gunstig vesti-
gingsklimaat voor Social Enterprises. Door samen te werken willen 
we lokale regelgeving die belemmerend werkt, waar nodig aanpas-
sen. De PvdA wil dat er een beloningssysteem komt voor sociale 
ondernemers, die hebben bewezen positief bij te dragen aan de 
Zaanse samenleving: het ‘Voor Elkaar Keur’. Ondernemers, die een 
opdracht krijgen van de gemeente doen daar iets maatschappelijks 
voor terug (Social return on investment).

Fonds voor toegankelijke gebouwen
In een inclusieve samenleving moet oog zijn voor de toegankelijk-
heid van gebouwen. We zijn van mening dat het toegankelijk maken 
van winkels en publieke gebouwen goed is voor de ondernemers 
en voor de mensen met een beperking. Wij streven naar een fonds, 
vergelijkbaar met het gevelfonds, waar bedrijven en organisaties in 
Zaanstad een beroep op kunnen doen als ze hun pand toegankelijk 
maken voor mindervalide mensen.

Ondernemersinitiatieven 
Ondernemersinitiatieven, zoals ’t Lokaal in Wormerveer, die tot 
doel hebben om ondernemers, onderwijs zorg en gemeente fysiek 
en digitaal bij elkaar te brengen (bemiddeling, stages, mantelzorg) 
worden ondersteund. PvdA wil ook andere bedrijventerreinen stimu-
leren om met dergelijke initiatieven te komen.  

Je kunt er zeker van zijn dat PvdA Zaanstad op een constructieve en   
succesvolle manier zal samenwerken met bedrijven en organisaties in 
onze gemeente, om onze economie sterk te houden en verder laten te 
groeien. Hierbij kijken we wel overwogen naar de belangen van alle      
betrokken partijen. #SamenLevenSamenWerken
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5. Wonen en Ruimtelijke Ordening
Wij zorgen voor een goed en gevarieerd woningaanbod

PvdA is de partij van wonen. Dat hebben we ook deze periode 
laten zien. Het aantal sociale huurwoningen bedraagt 38%. Er 
is een landelijke fonds gerealiseerd om Zaanse inwoners met 
funderingsproblematiek te ondersteunen. En er zijn zorgwonin-
gen gerealiseerd bij Amandelbloesem en in de Westerwatering. 
En er is meer aandacht gekomen voor gelukkig oud worden in de 
eigen wijk. 

Zaanstad is uniek vanwege de combinatie van wonen, werken, 
landschap en industrie. PvdA wil in Zaanstad blijven werken 
aan het ontwikkelen van en zorgen voor een goed en gevarieerd 
woningaanbod, een stevige aanpak van de funderingsproblema-
tiek, behoud van cultuurhistorisch erfgoed en behoud van karak-
teristieke, waardevolle natuur. Om de Zaanse karakteristieke en 
waardevolle natuur te beschermen en daarnaast in onze woning-
behoefte te voorzien, komt het accent te liggen op binnenstede-
lijk bouwen. Het behoud van industrie is voor Zaanstad van groot 
belang.  De PvdA wil de leefbaarheid verbeteren door de milieu-
druk van deze industrie te verlagen. Zo ontstaat (meer) ruimte 
voor wonen in combinatie met werken. Er komen meer woningen 
voor starters, jonge gezinnen en ouderen.

Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling
De PvdA vindt dat de overheid verantwoordelijk is voor de ordening 
van de ruimte en de opbouw van Zaanstad naar een vitale stad met 
leefbare wijken en dorpen. Hierbij wil de PvdA het karakteristieke 
en waardevolle landschap buiten het bestaande stedelijke gebied 
behouden en daar geen woningbouw toestaan. 

Zaanstad participeert in het Amsterdamse project Haven Stad voor 
het verder ontwikkelen van woningbouw en bedrijvigheid, waarbij 
het met  name aan de noordkant van het Noordzeekanaal meestuurt 
in verband met de samenhang en toekomstige ontwikkelingen in de 
Achtersluispolder en op het Hembrugterrein. 

Nieuwbouw bij lintbebouwing
Lintbebouwing en open landschap zijn kenmerkende waarden voor 
onze streek. Het behoud van de kwaliteit van die waarden staat 
voorop. Er kunnen echter wel mogelijkheden liggen voor extra 
woningen. We zoeken in overleg met de provincie ruimte om die 
woningen te kunnen realiseren achter bestaande woningen aan het 
lint. Dit is in het belang van de totale woningvoorraad, maar zeker 
ook voor oud kunnen worden in je eigen buurt (kangoeroewoning).

We zetten het programma Maak Zaanstad voort om de ontwikkeling 
van Zaanstad door te zetten:

• De stad verder verdichten;
• Op (delen van) bedrijventerreinen en bij OV-knooppunten  
 woningbouw mogelijk maken;
• De dorpen dorps laten;
• Infrastructurele knelpunten (water, spoor en wegen)   
 aanpakken;
• Het ontwikkelen van braakliggend (bouw)grond prioriteit  
 geven;
• De kwaliteit van de bestaande woningvoorraad    
 verbeteren (fundering en verduurzaming door bijvoor-  
 beeld isolatie en vergroening).

Als onderdeel van Maak Zaanstad zetten we in om het gebied bij de 
Peperstraat, rondom het sluizencomplex en de Burcht en de kop van 
de Zuiddijk (Inverdan 2) verder te ontwikkelen.

Woningbouw en woonruimteverdeling
Om de inwoners van Zaanstad nu en in de toekomst woonruimte 
te kunnen bieden, zet de PvdA zich in om de woningbouw (1.000 
woningen per jaar) in Zaanstad te stimuleren (tot 2040 15.000 tot 
20.000 woningen bouwen). Hierbij komen woningen voor starters, 
jonge gezinnen en ouderen. Bij de bouw van nieuwe woningen wordt 
niet alleen aangeklampt bij de lange traditie van Zaanse architec-
tuur en Zaans ambacht, maar juist ook bij vernieuwende en innova-
tieve vormen, materiaalgebruik en duurzaamheid. De PvdA houdt 
vast aan de verdeling van de woningvoorraad: 40% sociaal, 40% 
middelduur en 20% duur. Hier is een grote taak weggelegd voor de 
woningbouwcorporaties. 
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Naar een nieuw toewijzingsbeleid
Echter de bouw van sociale woningen kan niet los worden gezien van 
het toewijzingsbeleid. De PvdA wil daarom naar een nieuwe toewij-
zing van sociale huurwoningen. Met een nieuw toewijzingssysteem 
en de bouw van meer sociale huurwoningen wil de PvdA de wacht-
lijst terugdringen, waarbij de PvdA meer voorrang wil voor mensen 
die aan Zaanstad verbonden zijn en aan starters door middel van 
bijvoorbeeld tijdelijke contracten. In het kader van de prestatieaf-
spraken tussen de gemeente en de woningcorporaties is het van 
wederzijds belang dat de woningcorporaties in Zaanstad een exclu-
sief recht op hebben op nieuwbouw en beheer van bestaande en te 
bouwen sociale huurwoningen. 

Om leefbare vitale wijken en complexen te bevorderen is de PvdA 
bereid te sturen op de woningtoewijzing (Rotterdamwet) zoals in 
Poelenburg en Peldersveld. De PvdA wil in woonwijken naar prijs 
en woningaanbod kunnen differentieren. De PvdA wil voorts instru-
mentarium ontwikkelen om doorstroming op vrijwillige basis te 
bevorderen (onder meer voor scheefwonen, te- groot- wonen). Wij 
willen een scherpe controle op illegale onderhuur.

De PvdA wil dat iedereen goed kan wonen  voor  een 
eerlijk deel van het besteedbaar inkomen
Om de kwaliteit van de bestaande woningbouw te verbeteren en die 
evenals nieuwbouw levensloopbestendig te maken wil de PvdA zich 
voorts sterk maken voor extra middelen van het RIJK. 

Om particulier verhuur via onder andere Airbnb en Wimbu te regule-
ren en te handhaven wil de PvdA verder dat er een meldingsplicht 
komt en een nachtregister wordt bijgehouden. Ook is de PvdA voor- 
stander van het instellen van een maximum aan het verhuurde aantal 
kamers, het maximaal toegestane aantal huurders en het maximale 
aantal nachten dat per jaar verhuurd mag worden en het heffen van 
toeristenbelasting. 

Bij de woonruimteverdeling komt ook meer aandacht voor mensen 
met een zorgvraag. De visie ‘oud worden in Zaanstad’, waarbij 
mensen oud moeten kunnen worden in hun eigen wijk, blijft het 
uitgangspunt voor de PvdA en wordt verder geconcretiseerd. De 
PvdA pleit er voor dat er voor ouderen inclusieve zorg en wooncom-

plexen met een grote betrokkenheid van de buurt (a la Amandel-
bloesem) komen. 

Duurzame woningbouw
We verduurzamen de woningbouw. Dit is goed voor de portemonnee 
van onze inwoners, en draagt ook bij aan een klimaatneutrale stad. 
Zaanstad maakt hiervoor ook afspraken met woningbouwcorpora-
ties en projectontwikkelaars.

• Gasloos bouwen is de norm
• Energie neutrale woningbouw wordt gestimuleerd
• Pilot nul-op-de-meter woningen wordt voorgezet
• Isolatie van woningen is de basis en kan nog beter in   
 Zaanstad 

Woonwensen zijn heel divers. Daarom wil de PvdA experimenten 
steunen voor de ontwikkeling van andere woonvormen, zoals o.a. 
Tiny Houses en het mogelijk maken van tijdelijke woningen voor 
bijvoorbeeld starters, jongeren en bepaalde beroepsgroepen (zoals 
leraren). Blijvend leegstaande kantoren en winkels worden benut 
voor al dan niet tijdelijk wonen.

Funderingsproblematiek wordt aangepakt
PvdA zal zich blijvend inzetten voor funderingsherstel en daarmee 
voor de kwaliteit van de woningvoorraad. De PvdA wil minimaal 
300 woningen (bij voorkeur bloksgewijs) per jaar op deze wijze laten 
herstellen en wij willen  gemeentelijke instrumenten inzetten om 
dit te realiseren: ambtelijke capaciteit, maar ook financiering (in de 
vorm van een lening). Met de realisering van een fonds en het Funde-
ringsloket zijn de eerste stappen hiertoe gezet. 

Nu de woningcorporaties op grond van de Woningwet nauwelijks 
een rol kunnen spelen in de strijd tegen verkrotting, zoals die zich 
bijvoorbeeld voordoet in de Zaandamse Valkstraat, moet naar 
creatieve en betaalbare oplossingen worden gezocht.

Je kunt er zeker van zijn dat PvdA Zaanstad op een constructieve en   
succesvolle manier zal samen-werken met inwoners en organisaties in 
onze gemeente, om te komen tot een betere woningaanbod. 
#SamenLevenSamenWerken 
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6. Milieu en duurzaamheid
We moeten CO2-uitstoot en fijnstof terugdringen

De PvdA heeft zich sterk gemaakt voor een CO2 neutrale stad. 
Met Kreekrijk is de eerste energieneutrale wijk een feit gewor-
den. Er is een stimuleringsregeling gerealiseerd om woningen te 
verduurzamen. En er is eerder dan landelijk een verbod gekomen 
op chemische onkruidbestrijding. 

De PvdA blijft prioriteit geven aan duurzaamheid. De klimaat-
verandering onder meer door CO2-uitstoot, met als gevolg een 
toename van incidenteel zware regenhoeveelheden is zorgwek-
kend en roept op tot actie. We moeten de CO2-uitstoot terugdrin-
gen omdat het ook hand in hand gaat met het terugdringen van 
fijnstof bij drukke verkeers- en vaarwegen. Daarnaast heeft het 
terugdringen van ons energieverbruik een direct positief effect 
op de portemonnee van onze inwoners. De lokale overheid dient 
hieraan een bijdrage te leveren, ook aan het verduurzamen van 
wonen en bedrijvigheid. Zaanstad speelt al jaren een voortrek-
kersrol op dit gebied, maar we zijn echter nog lang niet klaar. 

Klimaatneutraal
Voortzetting van het Zaans klimaatneutraliteitsprogramma is een 
voorwaarde voor een beter leefmilieu. De focus van de PvdA is er 
op gericht om voor 2030 klimaatneutraal te zijn. Het behoud van 
onze karakteristieke en waardevolle natuur is daarnaast een belang-
rijke waarde voor Zaanstad. De stad blijft aangenaam leefbaar, we 
kunnen goed recreëren vlak bij onze woning en we bieden een plek 
aan bijvoorbeeld weidevogels. Tot 2020 maken we gebruik van het 
duurzaamheidsfonds, daarna moet jaarlijks in de begroting met 
prioriteit rekening worden gehouden met uitgaven voor en investe-
ringen in duurzaamheid. 

De Zaanse natuur
PvdA sluit uit dat Natura-2000 gebieden in Zaanstad worden aange-
wezen voor woningbouw en/of worden aangetast door uitbreiding 
en aanleg van verkeerswegen. Wij willen verbetering van het huidige 
onderhoud van het Guisveld. Dit gebied valt onder verantwoorde-
lijkheid van Staatsbosbeheer, het authentieke karakter raakt steeds 

verder aangetast. In de van oudsher vogelrijke Zaanse bebouwde 
kom zal er door de PvdA aandacht zijn voor herstel van natuurvoor-
zieningen voor stadsvogels. Daartoe worden adequate voorzienin-
gen getroffen bij renovatie en nieuwbouw. In het Zaanse agrarische 
gebied wordt blijvend gezorgd voor een goede balans tussen boeren-
bedrijf en weidevogels. Een goed wandelpaden- en fietspadennet-
werk draagt bij aan de toegankelijkheid van natuur en landschap. 
Laarzenpaden zijn hier een mooi voorbeeld van en dit netwerk kan 
worden uitgebreid.

Omgevingswet
Binnen gebiedsvisies en bestemmingsplannen/omgevingswet is 
specifiek aandacht voor de natuur. De omgevingswet zetten we in 
om initiatieven op duurzaamheidsgebied meer ruimte te geven. Bij 
ontwikkelingen en het opstellen van omgevingsplannen is gezond-
heid en duurzaamheid een belangrijk onderdeel. Zo wordt bijvoor-
beeld ‘ fijnstof ’ (luchtkwaliteit) een criterium bij omgevingsplannen 
dat wordt meegewogen. Nieuwe gevoelige bestemmingen zoals 
scholen, kinderopvang en ouderencentra bouwen we niet meer vlak 
naast rijkswegen, provinciale wegen en vaarwegen.
 
Afval
De verantwoordelijkheid voor een schone stad ligt bij de burgers en 
bij de overheid. Tegen dumping van afval word stevig opgetreden. 
Op het verspreiden van zwerfafval wordt streng gehandhaafd. 

Zaanstad ziet afval verder als grondstof. Het nieuwe afvalinzame-
lingssyteem verwacht iets van bewoners, maar hier staat tegen-
over dat de afvalstoffenheffing niet stijgt. De vernieuwing van het 
afvalinzamelingssysteem wordt kritisch gevolgd. Waar nodig moet 
het ophaalsysteem worden bijgesteld om loopafstanden, geurover-
last en volle afvalbakken te voorkomen.

Regenwaterafvoer
De verandering van het klimaat in de vorm van hevige regenval 
kan voor ernstige wateroverlast zorgen. De PvdA wil het regenwa-
ter zoveel mogelijk in de grond opvangen en niet verwerken in het 
riool, omdat dat minder overlast op de openbare weg geeft en het 
groen bij een lange periode van droogte soelaas biedt. Het zorgt 
ook voor minder belasting van rioolwaterzuiveringsinstallaties en 
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dus voor een grotere kans op terugwinning van grondstoffen. De 
PvdA wil daarom het regenwater zoveel mogelijk ontkoppelen van 
de riolering en de openbare ruimte zodanig inrichten - door ontste-
ning waar het kan en nuttig is - dat het water op een verantwoorde 
manier in de grond kan worden opgevangen. Daarnaast is uitbrei-
ding van het waterbergend vermogen in Zaanstad noodzakelijk. De 
PvdA wil onderzoeken of de rioolheffing lager kan als bij woningen 
het regenwater van het riool wordt afgekoppeld. We willen samen 
met bewoners Zaanstad ontstenen en vergroenen. Voorlichting aan 
bewoners over de gevolgen van ernstige wateroverlast in de stad is 
daarbij essentieel. De PvdA wil hierbij inzetten op het opzetten van 
teams die ‘keukentafelgesprekken’ organiseren waarin mensen leren 
over ontstenen, vergroenen en afkoppelen van regenwater en hoe ze 
zelf initiatieven kunnen nemen. Wij zien hier kansen voor  werkgele-
genheidsprojecten voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. In 
de uitvoering kan ook Werkom worden ingezet.

Droogte
Lage grondwaterstanden (versterkt door lange periodes van 
droogte) zorgen voor verder daling van de bodem in veenweide-
gebieden, wat extra CO-2 uitstoot tot gevolg heeft. Daarom is het 
essentieel dat het veen nat blijft, door beheersing grondwaterpeil 
en bijvoorbeeld door middel van gebruik van bredere watergangen 
en waterbekkens. Naast de hoeveelheid water is ook de kwaliteit 
van het water essentieel voor de gebieden. Hierover wordt overlegd 
met het Hoogheemraadschap, we volgen de lopende experimenten 
in Noord Holland op de voet.

Lokale energie
De PvdA gaat voor lokaal opgewekte duurzame elektriciteit of 
levering van restwarmte. Het beoogde (rest)warmtenet wordt 
aangelegd. Ook wil de PvdA de totstandkoming van energiecoö-
peraties blijven stimuleren. Dit zijn coöperaties waarin bewoners 
gezamenlijk energie gaan opwekken. Dat doen we door inhoude-
lijke ondersteuning (bijvoorbeeld juridisch) te leveren, maar ook 
door stimulering van het gebruiken van zonnepanelen, het stimu-
leren van warmte-koude-opslag (WKO) en voor het toepassen van 
andere veelbelovende duurzame energietechnologie. De toegang 
tot dit type coöperaties en initiatieven moet ook geborgd zijn voor 
mensen, die niet direct zelf een investeringsbedrag op tafel kunnen 

leggen (o.a. nul-op-de-meter-regelingen). Langs het Noordzeeka-
naal blijven locaties in beeld voor het opwekken van windenergie. 
We volgen het rijks- en provinciaal beleid op de voet om deze stap 
te kunnen zetten.

Je kunt er zeker van zijn dat PvdA Zaanstad op een constructieve en 
succesvolle manier zal samenwerken met inwoners en organisaties in 
onze gemeente, om te komen tot een betere milieu en een duurzamere 
samenleving. #SamenLevenSamenWerken
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7. Onderwijs
Goed onderwijs voor elk niveau met aandacht voor sport en cultuur 

De PvdA heeft passend onderwijs op de agenda gezet, zodat 
kinderen die ondersteuning nodig hebben dat daadwerkelijk 
krijgen. We hebben ons sterk gemaakt dat ouders van kinderen 
die gebruik maken van leerlingenvervoer een stem krijgen zodat 
de afspraken beter werden afgestemd op de behoefte van de 
kinderen. Er is extra geld gekomen om kinderen met dyslectie te 
ondersteunen.

De PvdA wil ook de komende periode dat kinderen ( jongeren) de 
kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Daarom zetten 
we in op goed onderwijs voor elk niveau, een aansluitende lijn 
van kindzorg, via school/opleiding naar culturele activiteiten en 
sport. Mee kunnen doen aan al deze facetten moet voor elk kind 
de norm zijn. 

Ontplooiing
Opgroeien betekent vandaag voor kinderen en jongeren opgroeien 
in een wereld vol verschillen. Dit is een verrijking, maar mag niet 
betekenen dat er kansenongelijkheid ontstaat. Daarnaast moet de 
school voor iedereen een veilige omgeving bieden, waar geen ruimte 
is voor pesten. Een plek waar iedereen zichzelf kan zijn en waar 
verschillen worden gerespecteerd. Afkomst, sociale achtergrond, 
seksuele voorkeur mogen die veiligheid niet negatief beïnvloeden. 
De PvdA stimuleert en faciliteert onderwijs, kennisinstellingen, het 
bedrijfsleven, ondernemers, onderzoek en de overheid om samen te 
werken. Er wordt aandacht besteed aan onderwijs voor alle leeftij-
den, zodat iedereen een leven lang kan leren. Hierbij wordt ook de 
samenwerking opgezocht met HBO en universiteiten, waarbij tevens 
wordt onderzocht of er in Zaanstad vestigingen kunnen komen.

Kwalitatief goed onderwijs
De PvdA is voorstander van hoogwaardige voorscholen, waar kinde-
ren vanaf twee jaar samen leren, spelen en spreken als onderdeel 
van of verbonden met integrale kindcentra, waarbij kinderen van 0 
tot 12 jaar een gestroomlijnd aanbod krijgen dat is afgestemd op 
datgene wat elk kind nodig heeft. Wanneer onderwijs en begelei-

ding beter worden afgestemd, geeft dit ook een extra kans om de 
betrokkenheid en kennis van ouders beter te gebruiken en te borgen 
in het onderwijsleerproces.

Te vaak wordt talent miskend en ontmoedigd, te vaak gaat talent 
verloren door een achterstand in kennis en leervaardigheid. Een 
achterstand die al begint in de thuissituatie. De PvdA wil het 
mogelijk maken dat kinderen via huiswerkbegeleiding en examen-
training deze achterstand kunnen inlopen.

Aanbod
De PvdA wil het brede schoolaanbod uitbouwen. Kinderen moeten 
in hun wijk na schooltijd kunnen genieten van het leren van andere 
vaardigheden zoals kennismaken met allerlei vormen van muziek, 
dans, theater, sport, creativiteit. Kinderen krijgen zo de kans zich in 
alle breedte te ontwikkelen.

De PvdA wil bijzondere aandacht schenken aan laaggeletterdheid en 
taalachterstanden bij ouders. Door ouders te scholen en zelfredza-
mer te maken, krijgen hun kinderen een zo goed mogelijke start, 
zoals dat in Poelenburg en Peldersveld via een pilot plaatsvindt. 

In samenwerkingsprojecten gaan zwakke scholen van sterke 
scholen leren. Hierin ligt een taak voor scholen en schoolbestu-
ren. De gemeente spreekt scholen en schoolbesturen aan op hun 
verantwoordelijkheid. Segregatie van kinderen met sociaalecono-
misch sterke en zwakke achtergronden in het onderwijs wil de PvdA 
terugdringen. De partij ondersteunt hierbij ouderinitiatieven. Vrije 
schoolkeuze is weliswaar het uitgangspunt. Echter indien nodig 
kan de schoolkeuze tijdelijk worden gereguleerd bijvoorbeeld via 
postcodegebieden of met vaste aanmeldtijden. Uitbreiding van een 
school is geen vanzelfsprekendheid als een andere school in de buurt 
ruimte heeft voor nieuwe leerlingen.

Zorg en onderwijs en passend onderwijs
De zorg in en rondom de school moet op orde zijn. De PvdA wil een 
laagdrempelige en goede afstemming tussen onderwijskrachten, 
ouders, kinderen, zorg en hulpverlening binnen school. Vragen en 
problemen worden zo vroeg mogelijk gesignaleerd en opgepakt om 
zwaardere problemen te voorkomen. De vraag en de behoefte van 
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ouders en jongeren staan hierbij centraal. De PvdA wil dat er voor 
zoveel mogelijk leerlingen een passend aanbod op de wijkschool 
aanwezig is. Passend onderwijs betekent dat zoveel mogelijk kinde-
ren op een ‘gewone’ school zitten, met de ondersteuning, die daarbij 
hoort. De PvdA wil hierbij nagaan of met scholen en hun schoolbe-
sturen en jeugdzorgpartners intensief kan worden samengewerkt 
om de ondersteuning te verzorgen die op scholen nodig is om alle 
leerlingen op maat te bedienen. Dat kan ondersteuning voor leerlin-
gen betekenen, maar ook voor docenten, zodat zij meer maatwerk 
kunnen leveren. De PvdA wil hierbij onderzoeken of de aanpak, zoals 
die in Almere is opgezet rond Passend Onderwijs, ook geschikt kan 
zijn voor een Zaanse aanpak. Voor kinderen die het echt niet redden 
is er goed speciaal onderwijs in kleine groepen en met intensieve 
begeleiding.

Het is onze ambitie dat er in Zaanstad geen kinderen tussen de wal 
en het schip vallen en dat er niemand onvrijwillig thuis zit. Wanneer 
kinderen toch grotere afstanden moeten afleggen, hebben we een 
goed leerlingvervoerssysteem dat rekening houdt met het kind en 
de ouders en waarbij sprake is van maatwerk.

(Hoger onderwijs en) Beroepsonderwijs
Het beroepsonderwijs is hofleverancier van vakmensen. Dat moet 
zo blijven. Door meer VMBO-leerlingen eerder te laten kennisma-
ken met het MBO en het vakmanschap, wordt de doorstroming 
verbeterd. Binnen dit kader stimuleert de PvdA samenwerking 
tussen Zaanse MBO- en VMBO-instellingen en gezamenlijke projec-
ten. VMBO-leerlingen in de eindexamenklas krijgen een beter idee 
van wat het MBO inhoudt, inclusief de perspectieven op stages en 
werkgelegenheid, zodat ze een betere studiekeuze kunnen maken. 
Samenwerking met het midden- en kleinbedrijf is hierbij essentieel.

Het aantal leerlingen dat voortijdig school verlaat daalde de afgelo-
pen jaren, maar dit aantal kan nog verder omlaag. Schoolverzuim 
wordt door de scholen hard aangepakt. Als onderwijs tijdelijk of 
permanent geen optie is, moet er een passende oplossing worden 
gezocht. PvdA wil dat de gemeente, scholen en ouders aanspreekt 
op hun gedeelde verantwoordelijkheid voor opvoeding en scholing, 
en ondersteunt goede initiatieven. Het onderwijs moet beter 
aansluiten op de arbeidsmarkt. De gemeente stimuleert de samen-

werking tussen onderwijs en bedrijfsleven om voor leerlingen zo 
goed mogelijk een plek in het Zaanse bedrijfsleven te vinden (via 
o.a. het Zaans Sociaal Akkoord). Zo kunnen de talenten van jonge-
ren beter worden aangesloten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. 

Schoolgebouwen
De PvdA pleit voor goede scholen met een gezond binnen- en buiten-
klimaat. Daarom blijven nieuwbouw, renovatie en eventueel uitbrei-
ding van scholen belangrijke aandachtspunten. Schoolgebouwen 
zijn van hoge kwaliteit en worden zo duurzaam mogelijk gebouwd. 
Zo min mogelijk bureaucratie en heldere afspraken tussen gemeen-
te en schoolbesturen maken dit mogelijk.

Veiligheid
Leerlingen verdienen een veilige school. De PvdA wil samen met de 
scholen werken aan het invoeren van succesvolle programma’s die 
pesten terugdringen. Programma’s als Vreedzame school, Vreedza-
me wijk. De PvdA wil dat samen met de schoolbesturen, leerkrach-
ten, ouders en leerlingen gewerkt wordt aan een tolerante en veilige 
schoolomgeving en samenwerken met politie waar deze veiligheid 
in het geding is. Waar mogelijk en nodig wordt samengewerkt met 
specialisten.

Het belang van de leerkracht
Zaanse leerkrachten moeten voluit betrokken zijn bij het ontwikke-
len van het onderwijs in hun stad. In het bepalen en het uitvoeren 
van het gemeentelijk onderwijsbeleid zal de stem van leraren hierbij 
medebepalend zijn. Het onderwijs heeft te kampen met leraren-
tekorten. Leerkrachten die van buiten Zaanstad er voor kiezen om 
onze kinderen te onderwijzen, verdienen ondersteuning bij het 
vinden van een (tijdelijke) woning.

Je kunt er zeker van zijn dat PvdA Zaanstad op een constructieve en   
succesvolle manier zal samenwerken met inwoners, bedrijven en      
onderwijsorganisaties in onze gemeente, om te komen tot een goed 
onderwijs dat aansluit bij de vraag van het bedrijfsleven en resulteert in 
een prettige en veilige schooltijd voor alle leerlingen. 
#SamenLevenSamenWerken
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8. Cultuur
Cultuur is belangrijk voor een aantrekkelijk en levendig Zaanstad 

De PvdA heeft zich ingezet voor meer financiële middelen om 
cultuur in Zaanstad te bevorderen. Er is aandacht gevraagd voor 
amateurkunst. Naast kinderen die armoede leven kunnen voorts 
ook volwassenen via de maatregeling aanspraak maken op cultu-
rele activiteiten. 

Cultuur geeft de stad haar eigen identiteit. Het speelt ook een 
verbindende rol tussen de inwoners van Zaanstad. Honder-
den vrijwilligers werken hier aan een inspirerend mozaïek van 
amateurkunst. Cultuur is ook de Zaanse geschiedenis, de oude en 
nieuwe Zaanse stijl, het Zaans Museum, het erfgoed en Inverdan. 
Cultuur moet voor iedere Zaankanter toegankelijk zijn. De PvdA 
vindt het belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd met kunst en 
cultuur in aanraking te laten komen.

Cultuur toegankelijk voor iedereen
Deelname van kinderen aan cultuur wordt bevorderd. Kinderen van 
minder draagkrachtige ouders/verzorgers worden daarbij onder-
steund. Wij willen namelijk dat alle kinderen met cultuur kennis 
maken. De PvdA wil het Jeugdcultuurfonds en het fonds Meedoen 
beter toegankelijk maken voor de doelgroep (eventueel in de vorm 
van een Meedoen-pas). Cultuur vormt een belangrijk onderdeel van 
het lespakket op basisscholen. De PvdA zet zich in om het Cultuur-
menu ook beschikbaar te stellen aan het VMBO onderwijs. Het 
systeem van subsidies voor amateurkunst moet effectief zijn. 

De PvdA wil met de amateurorganisaties in de kunst- en cultuur-
sector zorgdragen voor voldoende kleinschalige podiumfaciliteiten. 
De PvdA staat positief tegenover de plannen om Monet een meer 
prominente plek te geven in het culturele aanbod van Zaanstad. 
Hiervoor wordt onderzocht of in het jaar 2021 (waarin het 150 jaar 
geleden is dat Monet in Zaandam verbleef) een “Zaans” Monetjaar 
kan worden georganiseerd en in 2026 (het jaar waarin het 100 jaar 
geleden is dat Monet overleed) een expositie kan komen waarin zijn 
Zaanse werken in Zaanstad worden geëxposeerd.

Centrumfunctie versterken 
De PvdA wil meer toeristen naar Zaanstad trekken en meerdaags 
verblijf stimuleren. Daarvoor zijn meer evenementen en voorzie-
ningen nodig. Daarom willen we onder meer in het centrum van 
Zaandam invulling geven aan een multifunctionele expositieruimte. 

Cultuurcluster
De PvdA blijft zich inzetten voor de succesvolle realisatie van 
het Cultuurcluster. De uitstraling van het iconische gebouw, de 
meerwaarde van de samenwerking tussen verschillende deelnemers 
geven het sociale en culturele leven een inspirerende impuls. Naast 
Cultuurcluster wil de PvdA zorg dragen voor een goede culturele 
infrastructuur en dito voorzieningen voor de rest van de stad. Er 
moet sprake zijn van een goede cultuurspreiding.

Zaanse Schans
Met alle belanghebbenden (daarmee ook de bewoners) wordt 
uitwerking gegeven aan de “Strategische visie Zaanse Schans 2030”. 
De enorme groei van het aantal bezoekers op de Zaanse Schans 
noodzaakt tot herziening van het totale gebied op en om de Zaanse 
Schans. Uitgangspunt is dat de combinatie van wonen, werken en 
toerisme op de Schans aantrekkelijk blijft. Het toekomstbesten-
dig maken van de Zaanse Schans zal niet alleen van Zaanstad een 
stevige investering vragen. De haalbaarheid en het succes is mede 
afhankelijk van de vraag in hoeverre alle stakeholders op de Zaanse 
Schans bereid zijn hier aan bij te dragen. Deze stakeholders  hebben 
de verantwoordelijkheid om met elkaar een eensluidend verdienmo-
del te ontwikkelen dat bijdraagt aan een gezonde exploitatie van de 
Zaanse Schans als geheel.

Zaans erfgoed
De PvdA is zeer positief over actieve participatie in het monumen-
tenbeleid van de vrijwilligers van de vereniging Zaans Erfgoed, de 
vereniging Zaansche Molen en andere verenigingen en stichtin-
gen die zich bezighouden met ons rijk verleden. Die samenwerking 
wordt onverminderd voortgezet. Op plekken waar erfgoed een 
dominante plek inneemt in een straat of wijk, houden we rekening 
met een passende inrichting van de openbare ruimte (verharding, 
verlichting, etc.).
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We vinden het belangrijk dat Zaans erfgoed in kleine concentraties 
verspreid over Zaanstad de juiste waardering krijgt. Beter in het 
zicht en bekend als monument (ook oude, kleine en nu verwaarloos-
de huisjes zoals bij de hoek Westzijde/Van Goghweg die snel moeten 
worden opgeknapt) en geen ontwikkelingen in de omgeving die 
afbreuk doen aan die Zaanse identiteit.

Je kunt er zeker van zijn dat PvdA Zaanstad op een constructieve en 
succesvolle manier zal samenwerken met inwoners, culturele organisa-
ties en instellingen in onze gemeente, om te komen tot een toegankelijk, 
goed en gevarieerd aanbod in de hele streek. 
#SamenLevenSamenWerken 

 9.
Sport

PvdA Zaanstad de nummer 1  partij in sport



48 

9. Sport 
PvdA Zaanstad de nummer 1 partij in sport

De PvdA heeft de afgelopen jaren op het gebied van sport veel 
bereikt. We waren de trekkers van de nieuwe sporthal in Zaandam 
Zuid, het nieuwe zwembad Crommenije, de nieuwe atletiekbaan, 
honkbal, softbal en korfbal. De Omzoom in Saendelft, het nieuwe 
topsportcentrum De Koog, we hebben AZ naar Zaanstreek 
gehaald en niet te vergeten de realisatie van het sportbedrijf. 
Verder zijn gesprekken gaande voor de ontwikkeling van het 
multifunctioneel sportcomplex Hoornse Veld. Voor de komende 
periode heeft de PvdA duidelijke doelen voor ogen.

Investeren in sport 
Bewegen is belangrijk voor lichaam en geest. Hoe oud, jong, sportief 
of (on)gezond je bent, sporten hoort voor iedereen toegankelijk en 
betaalbaar te zijn. Samen sporten verbindt, voedt op, het bevor-
dert de integratie, het leert samenwerken en regels te aanvaarden. 
De PvdA blijft zich inzetten om sporten voor iedereen mogelijk te 
maken en de topsport en talentontwikkeling in Zaanstad verder te 
ontplooien. Breedtesport (sport voor iedereen) en topsport gaan 
heel goed samen. 

Sport voor iedereen 
De PvdA wil dat kinderen uit gezinnen met een laag besteedbaar 
inkomen toch kunnen sporten. Met Meedoen Zaanstad (eventueel 
in de vorm van een Meedoen-pas) in samenwerking met het (Jeugd)
Sportfonds kunnen jongeren tot 18 jaar gratis of tegen een geredu-
ceerd tarief sporten. Helaas maakt niet iedereen die hiervoor in 
aanmerking komt gebruik van deze regeling. Door schaamte of omdat 
er teveel drempels en voorwaarden zijn. We willen maatregelen om 
deze regeling toegankelijk en eenvoudiger te maken. Het belang van 
het kind gaat hier voor. Ook mensen met een fysieke of geestelijke 
beperking willen sporten. Nu is dat nog maar zeer beperkt mogelijk. 
Daarom wil de PvdA zich de komende jaren inzetten om, in samen-
werking met sportverenigingen, het sporten voor deze mensen zo 
laagdrempelig als mogelijk te faciliteren. Er moet  sprake zijn  van 
een sportklimaat waarin iedereen veilig en met plezier kan sporten. 
Het is belangrijk zodanige maatregelen te treffen dat ongewens-

te omgangsvormen, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, 
pesten en agressie zo veel mogelijk worden voorkomen. Wij willen 
bij sportverenigingen dit onderwerp hoog op de agenda krijgen door 
met de sportverenigingen te overleggen waar de gemeente onder-
steuning kan bieden.

Stimuleren en ondersteunen van initiatieven
In verschillende wijken hebben bewoners vaak mooie ideeën over 
sportvoorzieningen in de buurt (Cruyff court, fitnessapparaten op 
speelplekken, jeu de boules en nog veel meer). De PvdA wil hier naar 
luisteren. Met elkaar samenwerken en sporten versterkt de saamho-
righeid in de buurt, de wijk krijgt daardoor een positieve impuls. 
Bewoners met sportieve initiatieven worden waar mogelijk onder-
steund.

Ontwikkeling sportaccommodaties en faciliteren topsport
Er komt een nieuwe zwemaccommodatie ter vervanging van 
Zwembad De Slag. Het huidige sportcomplex Hoornseveld wordt 
getransformeerd tot een nieuw, uitnodigend en multifunctioneel 
sportcomplex. Met de betrokken sportverenigingen, de huidige 
en de nieuwe gebruikers, worden daarover in de komende periode 
afspraken gemaakt. Ook scholen maken gebruik van dit sport-
complex. Dit raakt ook aan de verdere ontwikkeling van Sportpark 
Zaandam Zuid. Onderzocht wordt of de verbinding (fysiek en qua 
functie) tussen dit sportcomplex en het Vijfhoekpark kan worden 
verbeterd. Het huidige topsportbeleid wordt geïntensiveerd. Talent- 
ontwikkeling van de breedtesport naar topsport stimuleren en 
ondersteunen we. De gemeente is hier intermediair als materiële en 
financiële ondersteuning nodig blijkt. De PvdA wil zich inzetten om 
meer topsportevenementen in Zaanstad te laten organiseren.

Ondersteuning verenigingen
De PvdA wil een transparant financieringsmodel voor ondersteuning 
van verenigingen. Maatwerk waar mogelijk. De PvdA wil samen met 
sportverenigingen afspraken maken over de bijdrage met betrekking 
tot bijvoorbeeld de exploitatie van kunstgrasvelden. We stimuleren 
onderling samenwerken van verenigingen. Ook wil de PvdA vereni-
gingen ondersteuning bieden bij hun vrijwilligersbeleid. Immers 
bijna alle sportverenigingen functioneren bij de gratie van actieve 
vrijwilligers. 
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Naar een zo rookvrij mogelijk Zaanstad
Met de sportverenigingen wordt overlegd over een rookverbod op 
en om de sportvelden en in en om andere sportaccommodaties

 Je kunt er zeker van zijn dat PvdA Zaanstad op een constructieve en suc-
cesvolle manier zal samen-werken met inwoners en sportverenigingen in 
onze gemeente, om te komen tot een toegankelijk, goed en gevarieerd 
sportaanbod met kwalitatief goede voorzieningen in de hele streek. 
#SamenLevenSamenWerken
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bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid is belangrijk 
in een groeiende stad
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Spoorlijn
Voor Zaanstad staat vast dat het spoor van station Zaandam tot 
Zaandijk verdiept en bij voorkeur ondergronds moet worden aange-
legd. Dit verbetert de relatie tussen de wijken westwaarts en 
oostwaarts en lost ook aanzienlijke verkeersproblemen op.

Busbrug
De PvdA is voorstander van de openstelling van de busbrug ter 
ontsluiting van de westkant. Maar wil dat hierbij oog is voor de 
belangen van de mensen in Westerkoog en Westerwatering vanwege 
overlast, de veiligheid van langzaam verkeer en verslechtering van 
de luchtkwaliteit. Dit vraagt om noodzakelijke verkeersmaatregelen 
rondom de busbrug.

Parkeren
In de wijken waar de parkeerdruk toe lijkt te nemen, wordt nagegaan 
of dit te maken heeft met ‘gelegenheidsparkeerders’ en in hoever-
re dit kan worden voorkomen. Initiatieven van burgers om extra 
parkeerplekken in de wijk te creëren, worden waar mogelijk onder-
steund. Bij de ontwikkeling van nieuwe woningen wordt met project-
ontwikkelaars afspraken gemaakt ten aanzien van parkeernormen 
om toekomstige parkeerproblemen te voorkomen. Bij de invoering 
van betaald parkeren om parkeerdruk te reguleren blijft voldoende 
draagvlak bij de inwoners een belangrijk uitgangspunt. Mantelzor-
gers worden ontzien en betalen een gereduceerd tarief bij het parke-
ren. Het delen van auto’s wordt gestimuleerd. De parkeernorm moet 
waar mogelijk worden gehandhaafd. Onderzocht wordt of in verband 
met de toekomstige ontwikkelingen rondom het sluizencomplex in 
Zaandam  ondergronds parkeren  onder het Burchtgebied  ruimte-
lijk-technisch en  financieel haalbaar is. Door het aanleggen van 
oplaadpunten/snelladers wordt het gebruik van elektrische auto’s, 
scooters en fietsen gestimuleerd. De gemeentelijke organisatie gaat 
het goede voorbeeld geven door gefaseerd om te schakelen naar een 
elektrische wagenpark. 

Verkeersveiligheid
Op zeer drukke doorgaande wegen waar de maximale snelheid 30 
km is, wordt daadwerkelijk gehandhaafd. In de bestaande bebouw-
de kom en in te ontwikkelen woongebieden wordt de maximale 
snelheid 30 km per uur. In hofjes ligt de voorrang in het gebruik van 

10. Bereikbaarheid
Goede bereikbaarheid is belangrijk in een groeiende stad

Een bereikbare stad is een belangrijke voorwaarde voor de 
aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van Zaanstad, of het nu 
gaat om wonen, werken, ondernemen of bezoeken. De fiets, 
auto, openbaar vervoer en scheepvaart leveren een belangrijke 
bijdrage daaraan. De afgelopen periode is de Zuidelijke Randweg 
aangelegd. Is er een snelfietspad voor een betere verbinding met 
Amsterdam gerealiseerd. En ook de Busbrug zal met de nodige 
verkeersmaatregelen opengesteld worden. 

Zaanstad groeit in aantal bewoners, maar ook in aantallen bezoe-
kers. Die toenemende aantallen vragen een constante aandacht 
voor de bereikbaarheid en een goede doorstroming van het 
verkeer binnen de gemeente. Ook de binnenstedelijke ontwik-
keling van de stad (via MAAK Zaanstad) maakt investering in 
bereikbaarheid noodzakelijk. De ontsluitingswegen lopen vol en 
de verkeersdruk in het centrum en veel wijken neemt toe. Bereik-
baarheid van de stad vraagt daarmee om een integrale afweging 
tussen alle vormen van vervoer, waarbij duurzame alternatieven 
de voorkeur genieten. Ook voldoende parkeervoorzieningen zijn 
nodig voor een bereikbare en gastvrije gemeente. 

Verkeersdoorstroming
De PvdA vindt dat de verkeersdoorstroming op het rijkswegennet 
rond en door de stad verbeterd moet worden. De toch al drukke 
invalsweg Thorbeckeweg komt door toenemende activiteiten op het 
Zuiderhout, het Hembrugterrein en de Achtersluispolder nog meer 
vast te zitten. Dit moet op korte termijn worden aangepakt. Gezien 
ook de toekomstige woningbouw op het Oostzijderveld is het hard 
nodig dat voor het verkeersinfarct op en om de Prins Bernhardroton-
de een oplossingsgerichte visie wordt ontwikkeld. De PvdA wil zich 
inzetten voor de verbetering van de doorstroming A7/A8 en A8/A9. 
Voor wat betreft de doortrekking van de A8/A9 is Zaanstad tegen 
de ‘zogenaamde’ nul-plus variant door Krommenie. We pleiten voor 
maatregelen (bijvoorbeeld 80-km zone, geluidsarm asfalt en betere 
afscherming) rondom de Coenbrug om filevorming en fijnstof/
geluidsoverlast verminderen.
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rein en Achtersluispolder, Sluizencomplex en de Zaanse Schans v.v. 
wordt gezien als een volwaardig alternatief. Het is belangrijk dat de 
Zaanse toeristische trekpleisters goed herkenbaar en bereikbaar zijn 
voor bezoekers en toeristen uit de regio via het openbaar vervoer 
maar  zeker ook over het water. Het door vrijwilligers gerunde veer 
van het Hazepad in Oud Zaandijk naar de Zaanse Schans is daarom 
onmisbaar.

Je kunt er zeker van zijn dat PvdA Zaanstad op een constructieve en 
succesvolle manier zal samenwerken om te zorgen dat Zaanstad een 
toegankelijke en goed bereikbare gemeente is en blijft. 
#SamenLevenSamenWerken
 

de straten bij het langzame verkeer en bij voetgangers. Rondom 
scholen, verzorgingshuizen, etc. wordt een veilige omgeving gecre-
eerd waar mogelijk met extra verkeersmaatregelen

Fietsstad
De PvdA staat voor het verder verbeteren van regionale fietsverbin-
dingen. En voor het nog aantrekkelijker maken van het milieuvrien-
delijker fietsen. Bij herstructurering in de stad wil de PvdA aandacht 
voor fietsbereikbaarheid en goede bewegwijzering. Winkelgebie-
den zijn fietsvriendelijk en er zijn voldoende stallingsmogelijkhe-
den, voornamelijk rondom stations. Indien de ruimte het toestaat 
wil de PvdA tussen de kernen in onze regio vrij liggende fietspa-
den aangelegd hebben met een minimale breedte van 2 meter voor 
een eenrichtingsfietspad en 3 meter voor een tweerichtingsfiets-
pad. Goede belijning maakt fietspaden veiliger, ook in het donker. 
Onderzocht wordt of op bestaande fietspaden, bijvoorbeeld de 
Wandelweg in Wormerveer, de veiligheid van de fietser verbeterd 
kan worden. Bromfietsen en snorscooters worden van het fietspad 
geweerd.

Openbaar vervoer
Goed openbaar vervoer is belangrijk en een goed alternatief voor 
de auto. We zetten ons in voor goed bereikbare bus/treinverbinding 
en bereikbare busstations. Juist voor ouderen en mensen met een 
handicap. Maatschappelijke initiatieven om vervoersverbindingen 
in en tussen de dorpen en naar de NS-stations zoals de buurtbus 
in Westzaan en in Assendelft stand te houden worden gesteund. 
Aan-vullend Openbaar Vervoer (AOV) wordt verbeterd. Het kan 
niet zo zijn dat wegens een tekort aan personeel en materieel de 
vervoerder het aantal ritaanvragen niet aan kan. Bij de aanbesteding 
van het AOV worden hieraan uitdrukkelijke eisen gesteld. De PvdA 
wil zich sterk maken voor een metrover-binding tussen Amsterdam 
en Zaanstad.

Scheepvaart en water
De werkzaamheden aan de Wilhelminasluis worden versneld 
afgerond waarmee een einde komt aan de overlast. De brugbedie-
ning vindt optimaal plaats, waarbij de veiligheid van burgers voorop 
staat. De bediening blijft de verantwoordelijkheid van de Gemeen-
te. Vervoer over water van Amsterdam naar Zaandam Hembrugter-



56 

 11.
Veiligheid

Veiligheid is de basis voor 
een sterk en sociaal Zaanstad
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vrijwillige brandweer dient voor een veilige taakvervulling goed 
te worden uitgerust. De gemeente start een campagne om actief 
leden te werven voor de vrijwillige brandweer. Beleving van veilig-
heid en geborgenheid in de woonwijk hoort vanzelfsprekend te zijn. 
Iedere wijk heeft een wijkagent. Wijkagenten zijn voor de PvdA de 
sleutelpersonen in de wijk die voor verbindingen en sociale veilig-
heid zorgen. Wijkagenten zijn zichtbaar, ook in de weekeinden en in 
de avonden.

Overlast
De PvdA wil een preventieve en structurele aanpak van overlastge-
vers en jonge draaideurcriminelen (zoals succesvol bleek in Amster-
dam met de Top600-aanpak) door:

• de inzet van jeugd-BOA’s die belast zijn met monitoring en  
 handhaven van overlast en jeugdgroepen
• het stimuleren van initiatieven (bijvoorbeeld sport) om   
 preventief overlast van jeugd en jeugddelinquentie tegen  
 te gaan

Bij intimiderend gedrag van groepen richting wijkbewoners of 
passanten waardoor onveilige gevoelens of situaties ontstaan, 
willen we mits adequaat, opportuun en/of effectief een snelle en 
harde aanpak. De PvdA is tegen uitbreiding van het huidige aantal 
coffeeshops in Zaanstad en wil in ieder geval geen coffeeshop in 
Zaanstad-Noord. Alleen als uiterste redmiddel wil de PvdA camera-
toezicht om overlast te voorkomen, de veiligheid te vergroten en 
misdaad te bestrijden.

Het programma Ondermijning bestrijdt criminaliteit
Het lokale programma Ondermijning werkt aan voorkoming van 
georganiseerde misdaad en criminaliteit rond drugs- en witwasprak-
tijken. Dit programma moet ook worden voortgezet om binnendrin-
gen van de onderwereld in de bovenwereld tegen te gaan. Misdaad 
hoort niet te lonen, gewin hieruit ook bij ketenpartners wordt in 
beslag genomen. 

11. Veiligheid
Veiligheid is de basis voor een sterk en sociaal Zaanstad

De PvdA heeft het programma Ondermijning ondersteund om 
criminaliteit aan te pakken en terug te dringen. Er zijn extra 
jeugd-BOA’s aangesteld om jongerenoverlast te verminderen. 
De Mosquito (het apparaat dat een zoemgeluid maakt dat alleen 
jongeren kunnen horen) is verboden en in de Algemene Plaatse-
lijke Verordening opgenomen. 

Veiligheid is de basis voor een sterk en sociaal Zaanstad. Ongeacht 
afkomst, geloof, geslacht, seksuele geaardheid en leeftijd willen 
Zaankanters leven in een veilige en open samenleving. Het is de 
plicht van de overheid om daar zorg voor te dragen. Wij vragen 
ook burgers om hier hun steentje aan bij te dragen. De PvdA wil 
het veiligheidsgevoel bevorderen door samenwerking tussen 
gemeente, politie, justitie en burgers door middel van o.m. 
Burgernet te versterken. De PvdA zet in op preventie waar dat 
kan en is voorstander voor streng ingrijpen waar dat noodzakelijk 
is.

Veiligheid en preventie
De criminaliteit is de laatste jaren in Zaanstad gedaald, echter 
het gevoel van veiligheid is niet verbeterd. De PvdA wil dat er een 
samenhangende visie ontwikkeld wordt om de veiligheid en ook het 
vertrouwen in een sociaal veilig Zaanstad te verbeteren. Duidelijk 
zijn naar elkaar, maar zonder verharding waardoor buurtbewoners 
tegenover elkaar komen te staan. De PvdA wil extreme vormen van 
verharding, racisme en radicalisering voorkomen. Preventie vereist 
alertheid en samenwerking van onder andere sociale wijkteams, 
jeugdteams, wijkagenten, woningbouwcorporaties, onderwijs, wel- 
zijnswerk, sportclubs, scholen en oplettende buurtbewoners. Indien 
nodig treedt de overheid op. Een wijkgerichte samenwerking kan 
alleen slagen als ook burgers hierbij betrokken zijn. De PvdA zet in 
op vroegsignalering via school, leerplichtambtenaar, politie, familie, 
kerken en gebedshuizen.

Op het gebied van inbraak- en brandpreventie moet de voorlich-
ting door de gemeente /politie/brandweer worden voortgezet. De 
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Zaanse veelplegers aanpak
PvdA wil in navolging van de Amsterdamse Top600-aanpak tegen 
jonge veelplegers een eigen model ontwikkelen waarbij de uitgangs-
punten zijn: 

• snel, streng en consequent straffen. Daarbij wordt slim   
 gebruik gemaakt van de combinatie straf/zorg (scholing in  
 de gevangenis);
• aangehouden of veroordeelde daders worden uitgebreid  
 gescreend. De daders wordt hulp geboden om hun leven  
 weer op de rit te krijgen;
• de gezinnen van veelplegers worden bezocht. Er wordt   
 ingegrepen om te voorkomen dat broertjes en zusjes ook  
 in de criminaliteit  belanden.

Experiment wietteelt 
De gemeenteraad van Zaanstad heeft zich uitgesproken voor het 
aanmelden van Zaanstad voor het experiment met wietteelt. De 
PvdA is van mening dat de criminaliteit in de keten van cannabis-
teelt, han-del en gebruik moet worden teruggedrongen. Om daarin 
een sluitende aanpak te realiseren zijn de experimenten met betrek-
king tot gecontroleerde wietteelt en verkoop belangrijk om op basis 
van legale teelt en verkoop tot een landelijk en éénduidig beleid 
te komen. Tegelijk dient er hier een extra inspanning te worden 
geleverd om de illegale straathandel (in het bijzonder aan jongeren 
onder de 18 jaar) stevig aan te pakken.

Je kunt er zeker van zijn dat PvdA Zaanstad op een constructieve en 
succesvolle manier zal samenwerken met inwoners en de veiligheidsdrie-
hoek gemeente, politie, brandweer om te zorgen dat Zaanstad veilig is 
en overlast wordt beperkt. #SamenLevenSamenWerken
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Dienstverlening
De gemeentelijke dienstverlening moet goed toegankelijk en 
betaalbaar zijn en gericht zijn op de vragen die mensen hebben. 
Voor inwoners die niet uit de voeten kunnen met dienstverlening 
via internet, of er geen toegang toe hebben en dat niet met hulp 
vanuit hun omgeving kunnen oplossen, dient altijd het persoonlijke 
of telefonische kanaal beschikbaar te blijven. In de publiekshal van 
het gemeentehuis helpen gastvrouwen en gastheren de bezoekers. 
De PvdA wil nagaan of deze gastvrouwen en gastheren inwoners 
ook verder kunnen helpen bij het afnemen van online producten/
diensten via de website. 

Klachten
Uitgangspunt in de gemeentelijke communicatie en besluitvorming 
is het in samenspraak met de inwoner oplossen van geschillen. De 
PvdA verwacht een adequate klachtenbehandeling en een daarbij 
behorende goede terugkoppeling over de afhandeling/oplossing. 

Gemeente Zaanstad geeft als werkgever het goede voorbeeld
De PvdA vindt dat de gemeente als grootste werkgever in de stad 
een dubbele verantwoordelijkheid heeft voor het welzijn van haar 
werknemers en de inwoners van de stad. De gemeente geeft daarom 
het goede voorbeeld door ook mensen aan te nemen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt en biedt aan deze mensen stageplaatsen aan. 
De gemeente biedt daarnaast goed werk voor werknemers met een 
diversiteit aan opleiding en achtergronden vanuit het besef dat een 
vast contract mensen bestaanszekerheid geeft. Dat betekent zo min 
mogelijk uitbesteding aan derden (inhuur). De PvdA wil ook dat zo 
veel mogelijk taken door de gemeente in eigen beheer worden uitge-
voerd (inbesteden).

Diversiteitsbeleid
De PvdA staat voor een open, diverse samenleving waarin iedereen 
kan meedoen en zich thuis voelt en waar discriminatie wordt tegen-
gegaan. Discriminatie blijft ook op de arbeidsmarkt een hardnekkig 
probleem. Vooral ouderen, mensen met migratie- achtergrond en 
mensen met een fysieke handicap hebben moeite passend werk te 
vinden en voelen zich uitgesloten. De gemeente moet een goed en 
evenwichtig diversiteitsbeleid voeren, waar iedereen met dezelfde 
opleiding en werkervaring aantoonbaar gelijke kansen heeft.

12.  Bestuur en dienstverlening
Een overheid die samenwerkt, ondersteunt en servicegericht is

De PvdA heeft zich ingezet voor een betere dienstverlening. 
De gemeentelijke website is aangepast en meer toegankelijk 
gemaakt ook voor slechtzienden en laaggeletterden. Er is meer 
aandacht gekomen voor de wijze van communiceren door de 
gemeente. We hebben gepleit voor het eerder betrekken van 
bewoners op onderwerpen die hen raakt. 

De lokale overheid krijgt steeds meer taken. Tegelijkertijd veran-
dert de taak en de rolopvatting van de overheid. Er wordt een 
sterker beroep gedaan op de zelfredzaamheid van mensen. Digita-
le media spelen een steeds belangrijkere rol in de communicatie 
en dienstverlening van de gemeente. Burgers kunnen voor infor-
matie en het afhandelen van zaken terecht op Zaanstad Portaal. 
Voor ondernemers en zelfstandigen is er het Ondernemersloket. 
Op zich is dat een goede ontwikkeling, die kosten bespaart en 
het de inwoners veelal gemakkelijker maakt. De PvdA vindt het 
wel belangrijk, dat de dienstverlening van de gemeente Zaans-
tad ook goed toegankelijk blijft voor inwoners die niet over de 
benodigde digitale vaardigheden en mogelijkheden beschikken.

Participatie van burgers
Als PvdA omarmen we initiatieven die leiden tot meer betrokken-
heid van burgers bij de lokale democratie. De PvdA ondersteunt 
experimenten met burgerparticipatie actief. De “motiemarkt”, “het 
Lagerhuisdebat” en “het wijkbudget” zijn voorbeelden waar de 
PvdA zich actief voor inzet. Maar ook in de wijk is de Buurtschouw 
een goed voorbeeld waarbij vertegenwoordigers van het wijkbe-
heer, de gemeente, politie, woningorganisaties en buurtbewoners 
de openbare ruimte aan een kritisch oog onderwerpen en samen 
plannen voor verbetering maken. Burgerinitiatieven van bewoners 
worden zoveel mogelijk ondersteund, waarbij de gemeente wel een 
kader vaststelt waarbinnen en met welke voorwaarden initiatieven 
ondersteund kunnen worden. Bij (her-) inrichting van speelterrei-
nen worden kinderen van aanpalende scholen uitgenodigd om in te 
spreken.
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Je kunt er zeker van zijn dat PvdA Zaanstad vakbekwame raadsleden en 
bestuurders inzet om te komen tot een goed bestuur van de stad. 
#SamenLevenSamenWerken
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Zinvol investeren 
en niet boven je stand leven
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13. Financiën
Zinvol investeren en niet boven je stand leven

De PvdA heeft zich sterk gemaakt voor een gemeente die finan-
cieel gezond is en die blijft investeren. Een financieel gezonde 
gemeente is een voorwaarde om zelfstandig keuzes te kunnen 
blijven maken. Hierbij is een structureel sluitende begroting 
het uitgangspunt. Zaanstad streeft naar een gezond evenwicht 
tussen inkomsten en uitgaven, tussen risico’s en weerstandsver-
mogen. 

Uitgaven worden alleen gedaan op basis van een gedegen dekking 
en een zorgvuldige afweging over nut en noodzaak. De leningporte-
feuille wordt afgebouwd om een beter financieel evenwicht te krijgen 
en om minder gevoelig voor renteschommelingen te zijn. Er komt 
structurele voeding van het investeringsfonds om gebiedsgerichte 
investeringen mogelijk te kunnen blijven maken (MAAK Zaanstad). 
Er wordt een nieuw aanpak ontwikkeld met betrekking tot strategi-
sche grondpositie opdat we onze (woon)ambities kunnen waarma-
ken. In overleg met de Rijksoverheid wordt onderzocht of lokale 
overheden meer ruimte in het belastingdomein kunnen krijgen. 
Bijvoorbeeld door bij de uitvoering van regelingen inkomensafhan-
kelijke tarieven te hanteren of rijksbelastingen over te hevelen naar 
de lokale overheid. 

Je kunt er zeker van zijn dat PvdA Zaanstad verantwoord omgaat met 
het belastinggeld van de inwoners. We durven te investeren in onze 
gemeente, maar we zullen dat nooit zonder een degelijke dekking en in 
goede samenwerking met andere partijen doen. 
#SamenLevenSamenWerken



We hebben een Topsporthal, een nieuw zwembad- de Crommenije,
AZ heeft zich gevestigd in Zaanstad, er is extra ondersteuning
van mantelzorgers, elke wijk heeft een sociaal wijkteam, de
natuurgebieden zijn beschermd en de stad wordt steeds mooier.
Daar is de PvdA trots op!

Met de PvdA kunt u de volgende periode zeker zijn van: 

• Meer betaalbare woningen en voorrang voor Zaankanters; 
• Gelijke kansen op de arbeidsmarkt met een eerlijke salaris;
• Zorg op maat en optimale ondersteuning van de sociale  
 wijkteams;
• Goed verzorgd en gelukkig oud worden in eigen wijk;
• Betere ondersteuning ZZP’ers en MKB voor meer werk-  
 gelegenheid; 
• Een duurzame energievoorziening waarbij het gasnet   
 verdwijnt;
• Volwaardig meedoen voor iedereen o.m. de jeugd een plek  
 in de wijk en een autismevriendelijke gemeente.

Stem PvdA!

Songül Mutluer  
Lijsttrekker PvdA Zaanstad

Als je meer van onze standpunten wilt lezen, ga dan naar

www.pvdazaanstad.nl

“Zeker zijn van gelijke
kansen voor iedereen”



de lijst met Kandidaat raadsleden 
van PvdA Zaanstad

1.   SONGÜL MUTLUER, Zaandam (Westerwatering)

2.   RENÉ TUIJN, Assendelft (Saendelft)

3.   TJEERD PIETERSMA, Zaandam (Peldersveld)

4.   EYLEM KÖSEOGLU, Assendelft (Saendelft)

5.   GEERT RIJKEN, Zaandam (’t Kalf)

6.   MELLE HAS, Zaandam (Zaandam Zuid)

7.   ANITA LEEGWATER, Wormerveer

8.   ANNEMIEKE GOUDSMIT, Zaandam (’t Kalf)

9.   HÜSNÜ POLAT, Zaandam (Poelenburg)

10.  LEO ADEMA, Krommenie

11.  ALEXANDER AUERBACH, Zaandam (Rosmolenbuurt)

12,  YVONNE KELATOW, Wormerveer

13.  YELIZ COLKESEN, Zaandam (Zaandam Zuid)

14.  GERARD BAAS, Wormerveer

15.  ROWENA GEMERT, Zaandam (Zaandam Zuid)

16.  HANS STOKEBRAND, Zaandam (Schilders-/Waddenbuurt)

17.  SHAFAQ LABIB, Zaandam (Centrum)

18.  ELLEN VAN DIEPEN – DE JONG, Assendelft (Saendelft)

19.  EGMUND KLEI, Zaandam (Peldersveld)

20. DAAN SANDERS, Assendelft

21. RIENK SPIEKSTRA, Assendelft

22. JEROEN OLTHOF, Zaandam (Burgemeestersbuurt)



Volg ons op
www.facebook.com/PartijvandeArbeidZaanstad/

www.twitter.com/depvdazaanstad/

www.instagram.com/pvdazaanstad/

Kijk voor meer informatie op:

www.pvdazaanstad.nl

Volg ook Wij zijn Zaankanters
Wij zijn Zaankanters’ is het platform voor Zaankanters die zich 
inzetten voor de Zaanse samenleving. Het platform, dat sinds 
2013 bestaat, wil het persoonlijke gesprek bevorderen, mensen 
samenbrengen, inspireren en ondersteunen. Zet jij je in voor 
bijvoorbeeld een muziekvereniging of sportclub. Of draag jij je 
steentje bij aan een culturele organisatie of buurthuis. Ben je 
mantelzorger of help je als vrijwilliger op een school. Of ben jij 
die sociaal betrokken ondernemer met een progressieve kijk op 
jouw omgeving... Dan ben jij de Zaankanter waar wij trots op zijn 
en waar wij met ‘Wij zijn Zaankanters’ een platform voor willen 
bieden. Een platform waar we met elkaar in contact kunnen zijn 
om elkaar verder te helpen. 
Wij Zijn Zaankanters is een initiatief van PvdA Zaanstreek, maar 
staat open voor iedereen die een positieve bijdrage levert of wil 
leveren aan zijn omgeving. #SamenLevenSamenWerken aan 
een betere samenleving. 

www.facebook.com/wijzijnzaankanters/
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