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Verkiezingen 2018 gemeenteraad 

Gerben Eijzinga heeft het roer overgenomen van Leny Vissers-Koopman als nieuwe 

lijsttrekker. Gerben is inmiddels 4 jaar steunfractielid en heeft zich tijdens de 

Zaanstadberaden goed laten horen en zich zeer verdiept in de Zaanse politiek. Wij als 

bestuur zijn dan ook van mening dat Gerben de juiste persoon is op de juiste plaats. 

Gerben zal samen met het bestuur van Zaanstad voor Iedereen een goed team vormen 

om u als kiezer van dienst te kunnen zijn. 

 

 

Wat willen wij? 

Zaanstad voor Iedereen wil weer echt luisteren naar onze inwoners. Luisteren is 

namelijk heel belangrijk in de politiek. U als inwoner van Zaanstad bent voor ons het 

belangrijkst.  

Zaanstad voor Iedereen is van mening dat de onvrede in de politiek hersteld kan en 

moet worden. Wij willen weten wat u als bewoner wilt en zullen dan gaan kijken of dat 

haalbaar is. Natuurlijk zullen er compromissen gesloten moeten worden om zo een 

meerderheid in de raad te krijgen maar wij zullen uw belangen echt gaan verdedigen in 

de raad. Zo zullen wij u nu niet alleen rond de verkiezingen benaderen maar ook de 

aankomende 4 jaar. Want u bent voor ons niet het belangrijkste rond de verkiezingen 

maar ook tijdens de periode. Wij zullen onze leden dan ook regelmatig op de hoogte 

houden over zaken die spelen in de politiek. 

 

Zoals gezegd zijn wij er voor iedereen ongeacht je afkomst, geloof en of opleiding. Wij 

vinden wel dat u als inwoner van Zaanstad zich moet aanpassen aan Nederlandse 

normen en waarden. Wij vinden dat de gemeente u voldoende mogelijkheden biedt en 

moet bieden om u zo goed mogelijk te laten integreren. Wij zijn namelijk een 

multiculturele samenleving en moeten het met zijn allen doen. Wij vinden ook dat wij 

niemand over een kam mogen scheren en zullen dit dus ook nooit doen. 

 

Criminaliteit moet flink aangepakt worden en daar is gemeente in 2017 ook mee 

begonnen. Ondermijning is een groot probleem binnen onze gemeente en dan met 

name in Poelenburg. Echter vinden wij wel dat wij onze ogen niet mogen sluiten en ook 

te kijken naar andere wijken in Zaanstad en daar dezelfde aanpak te realiseren.  

Wij zijn ons ervan bewust dat dit een grotere werkdruk oplevert op onze ambtenaren 

bestand maar wij staan open om hier meer financiële middelen voor vrij te maken.   

 

Woningbouw wordt de aankomende jaren een grote uitdaging voor onze gemeente. 

Onze inwoners verdienen namelijk een goede woning, maar ook de wachtlijsten dienen 

verminderd te worden. 

 

Zo hebben wij voldoende uitdagingen de aankomende jaren. 

 

Een stem op Zaanstad voor Iedereen is dus een stem op u zelf!    



 

1.Openbare orde en veiligheid: 

Veiligheid is een breed begrip en vooral in de huidige samenleving komt veiligheid vaak 

ter sprake. Wij willen dat elke inwoner zich veilig voelt in onze gemeente. Zowel thuis 

als op straat. Wij zullen continu blijven monitoren hoe het is gesteld met de veiligheid 

binnen onze gemeentegrenzen. Uiteraard is het een illusie om te zeggen dat wij ervoor 

zorgen dat er nooit meer wat gebeurt in de Zaanstreek. Maar wij zullen wel continu 

bezig zijn op het gebeid van veiligheid. 

 

Camera observatie komt steeds vaker naar voren. De politie en het openbaar ministerie 

hebben veel baat bij camera’s. Niet alleen als preventie maar ook voor het opsporen 

van verdachten. In Zaanstad worden de camera’s niet 24/7 live bekeken. Zaanstad voor 

Iedereen vraagt zich af waarom de beelden vrijdag en zaterdag avond/nacht door de 

politie worden bekeken  en niet door de BOA’S  (bijzonder opsporing ambtenaar) van 

de gemeente Zaanstad. Dan kan de politie zich nog meer richten op de taken die voor 

hun belangrijk zijn. De camera’s die in het centrum van Zaandam hangen zijn echt aan 

vervanging toe. Het college heeft aangegeven dat deze in 2018 vervangen gaan 

worden. Wij willen meepraten en meedenken want wij zien als partij meer 

mogelijkheden. Ook veel particuliere woningen zijn voorzien van camera’s. De politie 

zou graag willen dat u dit meldt op de site “camera in beeld”. Zo kan de politie heel snel 

contact op nemen met mensen die een camera hebben hangen als er een strafbaar feit 

is gepleegd bij u in de buurt. 

 

Ondanks dat wij als gemeente steeds minder te zeggen hebben over onze nationale 

politie willen wij toch aandringen in Den Haag om sommige zaken toch over te laten aan 

de burgemeester van desbetreffende gemeente. Zo vinden wij dat het openhouden van 

politiebureaus essentieel is. Ouderen en of mindervalide mensen moeten aangifte 

kunnen blijven doen bij hun in de buurt. Een stad met meer dan 150.000 inwoners heeft 

niet voldoende aan 1 volwaardig bureau in Zaandijk.  

 

Veel wijken in Zaanstad hebben een buurtapp en velen zijn aangesloten bij buurtalarm 

075. De gemeente is samen met de politie gestart met het project “ogen en oren”. Wij 

als Zaanstad voor Iedereen vinden dat de gemeente nadrukkelijker naar buiten moet 

treden met dit soort projecten. Wij denken aan extra financiële middelen voor dit soort 

projecten maar ook aan meer reclame voor de lopende projecten.  

 

Ondermijning van het gezag en drugsoverlast zijn een probleem. Iedereen die zich aan 

de wet houdt en inzet voor de maatschappij, is welkom in Zaanstad. Wij ondersteunen 

het programma Poelenburg en vinden dat er nu maar eens met de harde hand 

opgetreden mag worden. Zaanstad voor Iedereen is er voor iedereen, ook voor de 

jeugdigen die overlast veroorzaken. Wij willen met hen in gesprek gaan om te kijken wat 

de gemeente kan doen zodat de overlast beperkt gaat worden. 

 



 

Wij streven ernaar om meer agenten vrij te maken voor het aanpakken van illegaal 

vuurwerk. Elk jaar zijn er meerdere slachtoffers te betreuren en uit onderzoek blijkt dat 

vaak illegaal vuurwerk en of het verkeerd afsteken van vuurwerk hier de oorzaak van is. 

Wij willen dat naast de inzet van extra agenten ook meer en betere voorlichting komt op 

scholen. 

 

De brandweer dient nadrukkelijk te worden betrokken bij de planvorming rondom 

ruimtelijke ordeningsonderwerpen, zoals stadsuitbreiding en infrastructurele projecten.  

Het rampenbestrijdingsplan dient actueel te zijn. Routes moeten goed bereikbaar zijn 

voor hulpverleners. Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het water en het 

spoor moet gecontroleerd worden. Het is van groot belang dat de gemeente en 

hulpinstanties op de hoogte zijn welke stoffen er worden vervoerd door onze gemeente. 

 

Er moet genoeg financiële ruimte zijn voor preventie door de brandweer. Veel ouderen 

blijven langer in hun eigen woonomgeving wonen. De zelfredzaamheid wordt soms wel 

minder. Wij denken aan preventieve controle van seniorenwoningen en aan het 

uitreiken van hitte/ rookmelders. 

 

Zaanstad voor Iedereen is geen voorstander van bezuinigingen bij de brandweer. Met 

name de bezuinigingen op de mensen in het veld en het sluiten van kazernes. Wij  

willen niet in de problemen komen binnen veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 

doordat er vrijwilligers afhaken, hier zal heel goed naar gekeken gaan worden. Wij 

kunnen binnen onze gemeente niet zonder vrijwilligers binnen de brandweer! 

 

Ook de veiligheid van onze beroeps en vrijwilligers binnen de brandweer, staat bij ons 

hoog in het vaandel. Wij willen graag vaker in gesprek met de brandweermensen over 

hoe zij de veiligheid ondervinden. Zo is Zaanstad voor Iedereen er geen voorstander 

van  om met de pilot door te gaan om 2 of 4 brandweermensen te laten uitrukken (tas4) 

naar kleine branden. Wij vinden dat dit de veiligheid van onze brandweermensen niet 

ten goede komt. Wij zijn wel van mening dat je alle opties open moet houden en soms 

wat zult moeten proberen. Maar als wij uit het veld horen dat de brandweermensen zich 

hierbij niet veilig voelen, dan zijn wij ook bereid om zaken terug te draaien. 

 

 Meer inzet camera surveillance  

 Meer inzet burgerwachten 

 Meer financiële mogelijkheden brandweer 

 Ondermijning hoger op de agenda  

 Meer inzet agenten aanpak illegaal vuurwerk 

 Doorgaan met plan van aanpak Poelenburg 

 Openhouden van politiebureaus 

 

 

 



 

 

 

2.Sociaal: 

Op het sociale vlak zijn wij altijd heel sterk geweest, maar ook de gemeente Zaanstad is 

hier regelmatig voorloper in geweest. Onze gemeente wordt regelmatig in den lande als 

voorbeeld genoemd. De sociale wijkteams lopen naar onze mening redelijk maar nog 

niet zoals wij het zouden willen. De werkdruk is zeer hoog op dit moment en er moet 

extra budget worden vrijgemaakt voor verbetering. Zodat wij iedereen die daar behoefte 

aan heeft, kunnen helpen.  

 

Ook de buurthuizen zijn een belangrijke onderdeel binnen Zaanstad op het sociale vlak. 

Veel buurthuizen draaien voldoende op eigen kracht en sommige hebben nog financiële 

ondersteuning nodig. Zaanstad voor Iedereen vindt niet dat er standaard subsidie naar 

een buurthuis mag en moet gaan, maar vindt wel dat het per situatie bekeken moet 

worden. 

 

 Meer budget Sociale wijkteams. 

 Meer mensen voor het sociale wijkteam. 

 Buurthuizen meer betrekken bij sociale projecten in de buurt. 

 

 

3.Financien  

Op het financiële gebied zal de gemeente flink moeten investeren in de stad. Want 

stilstand is vaak achteruit gang. Wij willen kijken hoe de gemeente sneller zijn leningen 

kan aflossen zodat wij eerder financiële middelen over hebben om te investeren in de 

stad i.p.v. te betalen aan rente. Maar niet alleen investeren in de stad vinden wij 

belangrijk. Ook investeren in mensen, zorg en veiligheid staat heel hoog op de lijst bij 

Zaanstad voor Iedereen. Wij zullen dus zorgvuldig met onze centen omgaan en deze 

investeren op de juiste plaatsen. Het geld wat de gemeente namelijk binnen krijgt is 

grotendeels verdiend door onze ondernemers en wij vinden daarom ook dat het geld 

zorgvuldig uitgegeven moet worden.  

 

De slappe grond in Zaanstad betekent dat het onderhoud aan ons rioleringsstelsel erg 

kostbaar is en daardoor staat Zaanstad nog steeds in de top vijf van duurste grote 

gemeenten wat betreft de lokale woonlasten voor de inwoners. De Onroerend 

Zaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.  De laatste twee dienen 

kostendekkend te zijn, hetgeen betekent dat wat de gemeente betaalt voor het 

verwerken van ons afval en voor het onderhoud van ons rioolstelsel ook via heffingen 

moet worden opgebracht. Het is dus bijna onmogelijk om deze heffingen naar beneden 

bij te stellen. Daarmee is de enige mogelijkheid voor Zaanstad om te zakken op de lijst 

het verlagen van de OZB, echter heeft dit dan wel weer financiële consequenties voor 

de gemeente zodat er minder geïnvesteerd kan worden en dit vinden wij als partij niet 

wenselijk. 



 

 

Het gebeurt weleens dat inwoners verbolgen zijn over het feit dat wij leningen 

verstrekken aan instanties. Neem bijvoorbeeld de lening die de gemeente heeft 

verstrekt aan voetbalvereniging AZ. Vaak komt het commentaar “had de gemeente die 

centen niet in een ander project kunnen stoppen”. Nee in veel gevallen kan dit niet, de 

financiën van de gemeente zitten anders in elkaar dan die van een bedrijf. Uiteraard zijn 

wij bereid om met bewoners het gesprek aan te gaan om uit te leggen hoe de financiën 

van een gemeente werken. 

 

 Meer investeren in de stad 

 Waar kan aflossen leningen 

 OZB niet verder verhogen met uitzondering van inflatie 

 Afschaffen hondenbelasting 

 Verlaging toeristenbelasting (nu € 3,- p.p.p.n.) 

 

 

4.Woningbouw: 

Zaanstad heeft veel te lange wachttijden voor sociale huurwoningen. Er moet zeker 

naar gekeken worden hoe wij dit met zijn allen kunnen verkorten. Natuurlijk zullen er 

meer woningen gebouwd moeten worden, maar dit alleen is niet voldoende. Laten wij 

ook kijken naar particulieren die misschien wel in het bezit zijn van leegstaande 

kantoorgebouwen. Wij vinden dat de gemeente hierin behulpzaam moet zijn. De 

gemeente kan kijken om de kosten die betaald moeten worden voor vergunningen etc. 

tijdelijk naar beneden kunnen. Zodat eigenaren sneller geneigd zijn om hun 

leegstaande panden om te bouwen. 

 

Maar ook op een andere manier te kijken naar de wachtlijst voor sociale huur. Het 

huidige college in Amsterdam heeft er voor gezorgd dat in die plaats minder sociale 

huurwoningen zijn. Hierdoor neemt de druk om onze voorraad sociale huur enorm toe. 

Wij willen gaan kijken om Zaankanters die minimaal 3 jaar woonachtig zijn in Zaanstad 

voorrang te verlenen op de markt. Hierdoor kunnen jongeren die vanaf hun 18e staan 

ingeschreven sneller het huis uit dan zoals dat nu geregeld is. 

 

De uitdaging die wij als gemeente hebben is hoofdzakelijk het binnenstedelijk bouwen. 

Want onze natuur is ook heel belangrijk en wij willen deze zo veel mogelijk intact 

houden.  

Ook het transformeren van industrieterreinen is iets waar Zaanstad voor Iedereen zich 

voor wil inzetten. In veel andere gemeenten zie je dit al steeds meer voorkomen en hier 

liggen dus ook kansen voor Zaanstad. Ook de transformatie van het Hembrugterrein is 

iets waar wij als gemeente best trots op mogen zijn. De combinatie van woningbouw, 

werkgelegenheid en recreatie op het Hembrugterrein,  zet Zaanstad weer goed op de 

kaart! 



 

Maar ook het bouwen van het midden en hoger segment is heel belangrijk. Wij kunnen 

als partij wel zeggen dat sociale huurbouw belangrijk is, maar als er geen doorstroming 

plaats vindt zullen er ook geen sociale huurwoningen vrij komen. 

 

Om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan de vraag naar woningen zullen wij ook 

moeten kijken naar het bouwen van woningen in het buitengebied. Zaanstad voor 

Iedereen is absoluut voor het behoud van groen, maar wij vinden wel dat er onderzocht 

moet worden waar wij eventueel woningen kunnen bouwen.  

 

 Verminderen van de wachtlijsten voor woningzoekende 

 Sociale huurwoningen op pijl houden maar niet te vergroten 

 Middel dure woningen bij bouwen om zo doorstroming te verhogen 

 Zoveel mogelijk binnenstedelijk bouwen 

 Ook onderzoeken of er in uitzonderlijke gevallen gebouwd kan worden in de 

buitengebieden. 

 

 

5.Sport: 

 

Sport en beweging is voor ieder mens belangrijk en met name voor de jeugd in 

Zaanstreek. Obesitas is inmiddels een groot probleem in Nederland, daarom  moet 

sporten vooral voor de jeugd laagdrempelig blijven. Elke jeugdige inwoner moet de 

middelen geboden krijgen om een sport te beoefenen. 

Sporten bevordert ook de vitaliteit van onze senioren, maar ook inburgering wordt 

bevorderd met sporten. 

 

De afgelopen jaren heeft de gemeente flink geïnvesteerd in de sport (komst AZ 

trainingscomplex, zwembad de Krommenije, topsporthal de Koog, sporthal Zaandam-

Zuid) en nu zijn wij druk bezig om te kijken of wij hockeyclub  de Kraaien” kunnen 

verhuizen. Hockeyclub “de Kraaien” heeft op dit moment geen mogelijkheid om door te 

groeien en veel wedstrijden moeten al uitwijken naar  buiten onze gemeente. Dit is niet 

wenselijk,  daarom zullen wij ons blijven inzetten om deze vereniging de ruimte te geven  

die zij nodig heeft zodat zij kan doorgroeien en de thuiswedstrijden ook daadwerkelijk 

thuis gespeeld kunnen worden. 

 

Ook het bevorderen van sportverenigingen die willen fuseren is voor ons belangrijk. Wij 

kunnen en willen verenigingen niet dwingen maar wij vinden wel dat de gemeente dit 

moet faciliteren. Zo kunnen de locaties waar een sportvereniging verdwijnt woningen 

gebouwd kunnen worden en zo kunnen de kosten gedekt worden om ergens anders 

een veld bij te bouwen.  

 

Sportkantines hebben natuurlijk financiële middelen nodig om te bestaan. Hiervoor 

vragen zij contributie aan hun leden en hebben zij hun omzet van de kantine. Zaanstad 



 

voor Iedereen vindt dat sportkantines geen commerciële instellingen zijn. Het houden 

van feesten moet daarom aan banden worden gelegd, daarmee bedoelen wij niet een 

feest voor de leden. Maar wat wij steeds vaker zien is dat er bruiloften of partijen  

worden  gehouden van bekenden  van de leden of de leden zelf. Dit heeft niets met de 

sportvereniging te maken maar vermindert wel de omzet van de Zaanse 

horecaondernemers. 

 

 Investeren in Sportmogelijkheden om Obesitas terug te dringen 

 Zorgen dat senioren ook de mogelijkheden behouden om te sporten om zo de 

vitaliteit te bevorderen. 

 Het bevorderen van fusies van sportverenigingen 

 Meer grote sportevenementen in Zaanstad 

 

 

6.Jeugd: 

 

De tijden zijn veranderd en de jeugd moet ook een plek hebben om samen te komen. 

Ondanks dat de buurthuizen zijn geprivatiseerd moeten wij hiermee in gesprek blijven 

om te kijken of zij vaker open kunnen of vaker dingen kunnen organiseren voor de 

jeugd. Ook buiten de buurthuizen om moeten wij kijken naar een plek waar de jeugd 

kan samenkomen, uiteraard in goede samenspraak met omwonenden om er zo voor te 

zorgen dat er zo min mogelijk overlast plaatsvind. Veel jeugdige vallen tussen wal en 

schip en kunnen niet terecht in de uitgaansgelegenheden. 

 

Ook willen wij een uitbreiding van onze jeugd boa’s (bijzondere opsporing ambtenaar) 

deze staat dicht bij de jongeren en kan zo snel signalen opvangen als er dingen niet 

goed gaan. Hier kan de gemeente dan op gaan sturen om zo eventuele problemen te 

voorkomen. 

 

Kinderen die in Zaanstad komen wonen vanuit het buitenland dienen zo snel als 

mogelijk beginnen met Nederlandse les. Om zo de taalachterstand niet te veel te laten 

oplopen. Inburgering is namelijk heel belangrijk en zie daarom ook het plan van aanpak 

Poelenburg. Wij vinden wel dat dit niet alleen geldt voor Poelenburg maar voor heel 

Zaanstad. 

 

 Meer locaties voor de jeugd om samen te komen 

 Meer activiteiten voor de jeugd 

 Uitbreiding jeugd Boa’s 

 

 

 

 

 



 

 

7. Onderwijs: 

Goed onderwijs is van groot belang. De opvoeding begint thuis maar ook op de 

basisschool leren kinderen heel veel. Zaanstad heeft een flinke inhaalslag gemaakt om 

het basisonderwijs in betere schoolgebouwen te laten plaatsvinden. Doordat het 

gebouw beter voldoet aan de eisen van de huidige tijd kan het lesaanbod plaatsvinden 

in geschikte ruimtes, waardoor het niveau van onderwijs verder kan stijgen. Het 

lerarentekort is een groot landelijk probleem, wij vinden dat de gemeente moet blijven 

monitoren met Zaanprimair en Agora (2 grootste scholengemeenschappen in Zaanstad) 

hoe de situatie is in Zaanstad. 

 

Zaanstad voor Iedereen wil zich ook gaan inzetten voor een HBO school/opleiding in 

onze gemeente.Het aantal  leerlingen dat vanaf de basisschool het advies Havo/Vwo  

krijgt, stijgt langzaam. Deze kinderen zouden na hun afgeronde opleiding door kunnen 

stromen naar een Zaanse HBO opleiding. Wij vinden dat dat dit binnen hun eigen 

gemeente mogelijk moet zijn. 

 

Wij zien gelukkig een daling van het aantal vervroegde schoolverlaters. Wij vinden wel 

dat dit percentage nog verder naar beneden kan en moet. Mogelijk kunnen de sociale 

wijkteams hier een rol in gaan spelen en wellicht de oorzaak van het vervroegd 

schoolverlaten in kaart brengen zodat deze kan worden aangepakt. 

 

De jeugd heeft de toekomst zegt men vaak, maar dan moeten wij als gemeente ook wel 

zorgen dat de jeugd daadwerkelijk een toekomst heeft. De economie stijgt nog steeds 

en er is veel vraag op de arbeidsmarkt. Er komt echter geluid vanuit de arbeidsmarkt 

dat er een tekort aan arbeidskrachten wordt verwacht in de praktijkberoepen. Wij willen 

als Zaanstad voor Iedereen onderzoeken met de scholen hoe wij scholieren beter 

kunnen laten doorstromen naar de arbeidsmarkt. Werkgevers zullen nauwer moeten 

gaan samenwerken met scholen uit het beroepsonderwijs.  

 

Ook scholing van mensen die in Zaanstad komen wonen vanuit het buitenland is heel 

belangrijk. Wij vinden dat naast de bekende inburgeringscursus meteen gestart moet 

worden met Nederlandse les.  

 

 HBO opleiding in Zaanstad 

 Betere samenwerking onderwijs en werkgevers van alle opleidingen om zo 

scholieren beter te laten doorstromen 

 Kwaliteit van schoolgebouwen moet op pijl blijven en waar gebreken worden 

geconstateerd moet dit meteen verholpen worden. 

 Blijven inzetten op het verminderen van vervroegde schoolverlaters zonder 

diploma 

 

 



 

 

8.Senioren: 

De ouderen onder ons hebben jaren lang hard gewerkt om Zaanstad zo te krijgen zoals 

het nu is. De jeugd heeft de toekomst maar wij mogen en willen de ouderen niet 

vergeten. Er is de afgelopen jaren flink bezuinigd door Den Haag op de thuiszorg en 

verzorgingstehuizen. Wij vinden als Zaanstad voor Iedereen dat dit maar eens klaar 

moet zijn. De ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen maar sommigen hebben 

bijna geen sociale contacten meer. Wij willen kijken of wij een mix kunnen maken van 

ouderen en jongeren door elkaar heen. Jongeren kunnen eventueel goedkoper een 

appartement huren als zij als tegenprestatie een oudere onder hun hoede nemen. Dan 

doelen wij niet op zorg want dat is een aparte expertise, dat laten wij over aan de 

professionals van de thuiszorg. Maar te denken valt aan gezamenlijk boodschappen 

doen en/of een kopje koffie te drinken. 

 

Doordat senioren langer thuis blijven wonen is het ook van groot belang dat de 

gemeente snel actie onderneemt als senioren vragen om bijvoorbeeld een traplift of 

andere zaken waar subsidie voor wordt aangevraagd. Het kan niet zo zijn dat mensen 

heel lang hierop moeten wachten. 

 

Ook de werkloosheid onder inwoners vanaf ongeveer 45 jaar is nog steeds een 

probleem in onze samenleving. Zaanstad voor Iedereen wil graag met inwoners en het 

bedrijfsleven het gesprek aangaan om te kijken waar er nog  mogelijkheden liggen. 

Tevens vinden wij dat de raad hier ook aan zet is. Wij vinden dat de gemeente dit ook 

moet oppakken om zo de werkloosheid te verminderen onder onze inwoners. 

 

 Meer inzet om senioren met jongeren te mixen qua woningbouw 

 Gemeente opdragen om te kijken wat de mogelijkheden zijn om werkgevers te 

stimuleren senioren in dienst te nemen die werkloos zijn. 

 Snel afhandelen van subsidie aanvragen 

 

 

9. Zorg: 

De wachtlijsten bij jeugdzorg stijgen momenteel. Maar niet alleen bij jeugdzorg, ook bij 

instanties voor psychische hulp voor volwassenen zijn er lange wachttijden. Dit is voor 

Zaanstad voor Iedereen onbespreekbaar. Wij willen graag kijken of wij financiële 

middelen beter kunnen inzetten zodat de wachtlijsten bij jeugdzorg en overige 

hulpinstanties verdwijnen of zeker verminderen.  

 

Mantelzorgers zijn momenteel niet meer weg te denken. Wij als Zaanstad voor Iedereen 

vinden dat deze mantelzorgers niet overbelast mogen raken. Wij zullen er dus goed 

voor moeten waken dat zij genoeg rust behouden om ook hun eigen leven te behouden. 

Wij zien ook graag dat onze mantelzorgers wat vaker in het zonnetje worden gezet door 

de gemeente.  



 

 

Zoals beschreven bij punt 7, blijven ouderen langer thuis wonen. Dit betekent ook dat er 

meer zorg nodig is, wij willen dit goed blijven monitoren zodat mensen niet 

verwaarlozen.  

 

Wij zullen ook via de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) proberen om 

extra geld te krijgen vanuit Den Haag. Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat wij 

als gemeente zelf méér moeten regelen met minder financiële middelen dan voorheen. 

Hiermee doelen wij mede op de sociale wijkteams. 

Mensen die noodgedwongen in een blijfhuis verblijven en terug willen keren in de 

maatschappij lopen tegen een muur aan van regels en wachtlijsten. Met name mensen 

die weer een eigen woonruimte nodig hebben.  Vaak zijn dit vrouwen met kinderen en 

deze kunnen meestal niet terug in de maatschappij omdat zij op een wachtlijst terecht 

komen zonder urgentie voor een woning. Natuurlijk wil een ieder zo snel mogelijk een 

woning, maar wij zijn van mening dat juist deze mensen met kinderen die al veel 

hebben meegemaakt zo snel mogelijk onder begeleiding terug moeten kunnen keren in 

de maatschappij. 

 

Overgewicht, met name bij jongeren,  blijft een uitdaging. Gemeente, sportverenigingen 

en scholen dienen samen met de ouders te kijken op welke manier wij een kind helpen.  

 

Zes op de tien kinderen groeien op in armoede. Dat komt niet altijd omdat ouders in een 

uitkeringssituatie zitten, maar steeds vaker omdat werkende ouders in snipperbaantjes, 

flexbaantjes of als (schijn)zelfstandige een te laag inkomen hebben. Gemeenten 

kunnen kindregelingen en voorzieningen eenvoudiger en beter bekend maken. 

Zaanstad voor Iedereen wil de gemeente opdragen om armoede bij kinderen beter en 

sneller in kaart te brengen. Maar een veel betere aanpak is uiteraard voorkomen dat 

kinderen in armoede terecht komen en dat kan het beste door het sociaal minimum 

landelijk te verhogen. 

 

Ook de jeugdzorg in het algemeen heeft onze aandacht. Kinderen verdienen een goed 

thuis en mogen door beleid niet tussen wal en schip vallen. Zaanstad voor Iedereen wil 

er voor gaan zorgen dat kinderen sneller en beter geholpen gaan worden. Zo komen er 

nog steeds berichten binnen dat kinderen op een wachtlijst staan en dit is voor ons 

onbespreekbaar.  

 

 Wachtlijsten psychische zorg moet verdwijnen 

 Geen overbelasting mantelzorgers 

 Armoede snel in kaart brengen en dan met name bij kinderen.  

 Vermindering van regels om mensen vanuit een blijf huis snel terug te laten 

keren in de maatschappij 

 

 



 

 

10.Maak Zaanstad: 

Maak Zaanstad is het nieuwe project waar wij volledig achter staan. Na het geslaagde 

project Inverdan is het nu dus de beurt aan Maak Zaanstad. Maak Zaanstad moet juist 

wat anders worden dan Inverdan. Maak Zaanstad is bedoeld om inwoners mee te laten 

denken over wat er moet veranderen in hun eigen omgeving. Wij denken dat inwoners 

graag mee praten als het over hun eigen omgeving gaat en dit vinden wij ook belangrijk. 

Wij zullen er dus op letten dat inwoners daadwerkelijk worden betrokken in de 

beginfase en ook echt gehoord worden. 

 

Maak Zaanstad zal een visie worden voor de langere termijn. Uw ideeën en die van de 

gemeente zullen veel geld gaan kosten. Wij zijn afhankelijk van de financiële middelen 

die de gemeente, bedrijven en ondernemingen investeren. Dit houdt niet in dat wij maar 

achterover gaan leunen. Nee wij zullen net als Inverdan een toekomstvisie moeten 

hebben en ontwikkelen en dat willen wij heel graag samen met u doen. 

 

 Inspraak inwoners moet goed blijven gaan zoals Maak Zaanstad bedoeld is. 

 Niet alleen inspraak maar ook daadwerkelijk actie van de gemeente na inspraak 

van bewoners. 

 Blijven lobbyen bij bedrijven, ondernemingen en overheid om financiële middelen 

voor Maak Zaanstad. 

 

 

11.Verkeer en vervoer: 

Parkeertarieven zijn een bron van  inkomsten voor de gemeente. Wij vinden echter dat 

er geen Amsterdamse tarieven moeten worden geheven.  Zo hebben wij met het 

huidige college ervoor gezorgd dat in bepaalde  gebieden het betaald parkeren is 

afgeschaft (zoals de Zuiddijk in Zaandam en de Zaanweg in Wormerveer). 

Sommige gebieden zijn niet berekend op de groei van het autobezit. Wij als Zaanstad 

voor Iedereen vinden dat wij met u als bewoner goed moeten onderzoeken of er een 

mogelijkheid is om extra parkeerplaatsen te realiseren.  

 

De aansluiting A8/A9 vinden wij belangrijk om zo de doorgang met de groei van het 

autoverkeer te kunnen waarborgen. Krommenie (N203) loopt nu regelmatig vast en dit 

geeft veel overlast ook voor de omwonenden. Maar ook de (N246) loopt regelmatig vast 

door het verkeer dat de A8 af en op wilt. Maar voordat het zover is willen wij wel een 

degelijk MER onderzoek (milieu effect rapportage) voor de omliggende wijken. Dit 

betekent dus ook dat wij goed onderzocht willen hebben wat het effect is op het tracé 

coentunnelbrug,  A8 bij Zaandam en Saendelft. Wij zeggen op voorhand wel NEE tegen 

het nul+ variant. De provincie en het rijk zijn verantwoordelijk voor het aanleggen A8/A9 

maar wij als gemeente zijn verantwoordelijk voor de gezondheid van onze inwoners. 

Mocht het MER onderzoek negatief uitvallen voor Zaanstad dan vinden wij dat wij als 



 

gemeente de stekker eruit moeten trekken en dan te kijken wat andere mogelijkheden 

zijn. Zo zijn wij vanaf het begin voorstander geweest om het onder de grond te plaatsen. 

 

Het centrum van Zaandam is autoluw gemaakt tussen 12:00 uur en 18:00 uur met 

uitzondering van de koopavonden dan tot 21:00 uur. Zaanstad voor Iedereen is hier een 

groot voorstander van. Ondernemers kunnen voor 12:00 uur bevoorraad worden en het 

publiek kan veiliger winkelen in het centrum van Zaandam. Mede hierdoor wordt nu 

eindelijk ook de Westzijde opnieuw ingericht. 

 

Ook het openbaar vervoer moet onder de aandacht blijven van de gemeente. Veel 

ouderen blijven langer zelfstandig en hebben vervoer nodig. Zo moeten wij blijven 

monitoren dat ouderen zich gemakkelijk kunnen blijven verplaatsen met het openbaar 

vervoer. Wij willen dus niet dat busmaatschappij Connexxion zomaar een bushalte laat 

verdwijnen als daar mensen door worden geïsoleerd.  

 

Wij als Zaanstad voor Iedereen willen ons  graag blijven inzetten voor de spoorse 

doorsnijding. Met name de overgangen bij Zaandijk en Assendelft zijn een groot 

probleem. Dit zal in de toekomst alleen maar erger worden door meer treinverkeer op 

het spoor.  

 

Wij zullen de handen ook in één moeten slaan met de regio. Zaanstad voor Iedereen wil 

graag onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een metroverbinding met de regio te 

realiseren.  Dit zou oa. het autoverkeer ontlasten als wij een trein-, bus- en 

metroverbinding zouden hebben met Amsterdam. 

 

Ook willen wij graag de fietsers tegemoet komen bij slechtweer. Zo willen wij graag 

kijken wat de mogelijkheden zijn om regensensoren te plaatsen op verkeerslichten om 

zo de fietser minderlang te laten wachten bij slecht weer.  

 

 Goede en veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. 

 Zoveel mogelijk buiten de woonwijk houden van zwaar vrachtverkeer. 

 Controle op misbruik van algemene invalidenparkeerplaatsen. 

 Aansluiting A8 op de A9 maar na een goed MER onderzoek over het hele tracé. 

 Het gemotoriseerde verkeer zoveel mogelijk om de woonwijken heen leiden. 

 Onderzoek regensensoren verkeerslichten fietsers en voetgangers. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12.Economische zaken en werkgelegenheid: 

Wij onderschrijven de richting van onze Economische structuurvisie maar wij zijn wel 

van mening dat deze visie continue geëvalueerd moet worden en bij nieuwe inzichten 

en ontwikkelingen aangepast dient te worden. 

Wij zijn ook van mening dat Zaanstad meer moet doen voor startende ondernemers. 

Hierbij valt te denken aan financiële hulp en begeleiding.  

Het is van belang om de duurzame economische structuurversterking met kracht ter 

hand te nemen. Stimulering van de lokale economie blijft nodig, dit versterkt de 

werkgelegenheid.  

De gemeente voert een krachtige promotie- en acquisitiestrategie om nieuwe bedrijven   

binnen te halen. Hierbij moeten wij als gemeente er wel voor zorgen dat bedrijven goed 

bereikbaar zijn en blijven.  

Ook voor onze scholieren die hun studie hebben afgerond moet er genoeg 

werkgelegenheid zijn. Wij willen ook dat scholen meer snuffelstages gaan uitvoeren. Zo 

kunnen scholieren in het middelbaar onderwijs een juiste keuze maken welke richting zij 

op willen. 

 

De maatschappij verandert continu maar ook bedrijven veranderen. Zo zullen er continu 

bedrijven en of banen verdwijnen, maar zullen er ook bedrijven en banen ontstaan door 

nieuwe technologieën. Hierdoor is omscholing ook heel belangrijk. Wij zijn van mening 

dat er zo ook minder mensen een uitkering nodig hebben of in de bijstand komen.  

 

Voor Hoogtij komt eindelijk de interesse vanuit het bedrijfsleven. Hier liggen genoeg 

kansen voor bedrijven om zich hier te vestigen. Wij zullen alleen wel samen met de 

regio Hoogtij op de kaart moeten blijven zetten. Ook hier liggen kansen wat betreft 

werkgelegenheid.  

 

Wij blijven ons inzetten voor de komst van IKEA naar Zaanstad, dit draagt alleen maar 

bij aan de naamsbekendheid van Zaanstad en meer werkgelegenheid. Wij willen graag 

in overleg met Ikea om de werkgelegenheid die hier ontstaat, zoveel als mogelijk aan te 

bieden aan  Zaanse werknemers.  

 

 

 Blijven ons inzetten komst IKEA. 

 Werk moet er voor iedereen zijn ongeacht opleiding. 

 Omscholing blijft voor ons heel belangrijk. 

 Vermindering van mensen in de bijstand 

 

 

 

 



 

 

 

13.Recreatie en horeca: 

In het centrum van Zaandam hebben wij de Dam, een horecaplein. Wij zijn blij met het 

horecaconvenant dat gesloten is tussen veel horeca uitbaters en de gemeente. 

Zaanstad voor Iedereen is van mening dat het Damgebied gerenoveerd dient te 

worden. Wij vinden dat het meer uitstraling verdient dan nu het geval is. Wij willen graag 

met de horeca uitbaters en -bezoekers het gesprek aangaan. Maar ook het 

uitgaansleven in Zaanstad -Noord mag niet vergeten worden ook dit verdient naar onze 

mening meer aandacht.  

 

Ook de Burcht in Zaandam moet veranderen, vinden wij. Dit is nu een grote 

parkeerplaats voor auto’s. Er zijn tal van andere mogelijkheden, denk bijvoorbeeld aan 

een mooi gezellig plein met horeca, of een invoer haven voor pleziervaart met 

daaromheen horeca. 

 

De toeristenbelasting van € 3,00 per persoon per nacht mag van ons omlaag. Hiermee 

komen wij de recreatie en horeca in Zaanstad tegemoet. Het geld wat dan binnenkomt 

bij de gemeente moet weer ten goede komen aan recreatie en horeca. 

Amsterdam wordt overspoeld door toeristen en  heeft al meerdere malen aangegeven 

dat zij graag hulp wil van omliggende gemeentes. Hier liggen kansen voor Zaanstad. 

Dan doelen wij niet alleen op Zaandam maar ook Zaanstad Noord. De Zaanweg in 

Wormerveer is bijvoorbeeld ook zo’n gebied waar genoeg kansen liggen. Hier kan de 

middenstand dan ook van profiteren.   

  

De vuilstort in Nauerna krijgt een recreatiefunctie, hier wordt een lig- en wandelweide 

aangelegd. Wij zouden graag zien dat er meer mogelijkheden komen binnen onze 

gemeentegrenzen om te recreëren. Want recreëren is belangrijk om te rusten en te 

genieten en dat kan zeker binnen onze gemeente. 

 

Zaanstad staat onder andere bekend om de Zaan. Hier liggen ook kansen voor ons op 

gebied van waterrecreatie. Zaanstad voor Iedereen zou graag willen zien dat er meer 

aanlegplaatsen komen voor pleziervaart en dat deze plaatsen ook goed worden 

voorzien van faciliteiten zoals walstroom en sanitair. In 2017 heeft de gemeenteraad 

besloten om de brugbediening van de Zaanse bruggen niet door de provincie vanuit 

Heerhugowaard.te laten bedienen. Ook wij willen de bruggen in eigen bediening 

houden. Wij zijn van mening dat hier de mensen zitten die weten hoe alles werkt en zij 

kennen de Zaan ook beter dan de mensen die op afstand zitten. 

 

De Zaanse Schans blijft groeien voor wat betreft het bezoekersaantal. Wij kunnen hier 

als gemeente van meeprofiteren. Wij kunnen de bezoekers van de Zaanse Schans ook 

kennis laten maken  met het vernieuwde centrum van Zaandam en ons cultureel 

erfgoed. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het Czaar Peter huisje of de Zaanbocht in 



 

Wormerveer. Er is ook nog een uitzicht bij de Zaan geschilderd door Claude 

Monet...... 

Bezoekers van Zaanstad kunnen vanaf 2018 gebruik maken van een nieuwe verbinding 

tussen Amsterdam en Zaandam via het water. Wij zijn van mening dat veel bezoekers 

van Amsterdam ook Zaanstad willen zien en deze verbinding is dus van groot belang. 

 

Een grote wens van Zaanstad voor Iedereen is een waardige camping in Zaanstad. Dit 

is naar onze mening goed voor onze middenstand en ook goed om Zaanstad nog beter 

op de kaart te zetten. Wij zouden graag in samenspraak met ambtenaren en bewoners 

goed willen Onderzoeken waar de mogelijkheden en kansen liggen. 

 

Wij willen ook graag een toekomstvisie maken voor de horeca en recreatie in Zaanstad. 

Dit kunnen wij niet alleen en willen dat ook niet. Want zonder de kennis van horeca 

ondernemers en bezoekers zal zo’n visie niet van de grond komen. Toeristen zijn 

namelijk van groot belang voor Zaanstad, want wij als gemeente hebben genoeg te 

bieden. Maar de tijden veranderen en daar mogen en moeten wij onze ogen niet voor 

sluiten. Denk bijvoorbeeld aan de airbnb, hoe is het hier geregeld met wetgeving en 

veiligheid. 

 

 Komst volwaardige camping 

 Toekomstvisie Horeca Zaanstad 

 Vrije sluitingstijden horeca 

 Aanpak centrumgebied (Dam) Zaandam 

 Aanpak Burcht Zaandam 

 Aanpak Zaanweg Wormerveer 

 Verlaging toeristenbelasting 

 Inkomen toeristenbelasting moet terug vloeien naar deze branche. 

 

 

14. Cultuur: 

Cultuur is een basis voor ieder kind, cultuureducatie is de basis van ontplooiing en 

talentontwikkeling. Daarom ligt de focus op educatie in en om basisscholen. 

De huidige variëteit aan culturele functies wil Zaanstad voor Iedereen behouden, maar 

dat betekent niet dat alles blijft zoals het is. Zo heeft de gemeenteraad in meerderheid 

besloten het cultuurhuis te gaan bouwen naast het station van Zaandam. Na 

gesprekken met de betrokken instanties en verenigingen hebben wij besloten om vóór  

het cultuurhuis te stemmen. Tevens vinden wij dat het project Inverdan afgesloten moet 

worden, als het cultuurhuis en de nieuwe overkapping station Zaandam klaar zijn, dan 

is dit ook bijna het einde van project Inverdan. 

 

Op dit moment zijn er wat mensen in opstand gekomen wat betreft de bouw van het 

cultuurhuis. Zoals wij zeggen in ons openingswoord luisteren wij naar onze inwoners. 



 

Uiteraard kunnen wij niet iedereen 100% tevreden stellen, maar wij zijn binnen onze 

fractie wel aan het kijken hoe wij hiermee verder gaan. 

 

Na de bouw van het cultuurhuis moet er wel voldoende spreiding blijven van cultuur. 

Zaanstad voor Iedereen zal er ook op toe zien dat er voldoende cultuur blijft in Zaanstad 

Noord eo. 

Wij mogen de andere culturele instellingen in Zaanstad niet vergeten. Want cultuur 

draagt bij aan het versterken en uitdragen van het verhaal van de Zaanstreek. Het 

Zaans Museum heeft hierin een grote functie. Maar ook evenementen zijn belangrijk 

omdat ze voor reuring en bekijks zorgen, voor zowel bewoners als bezoekers. 

Zo dienen er ook genoeg evenementen plaats te vinden in Zaanstad-Noord.  

 

Zo zijn er ook zaken uit onze historie en wat bij onze cultuur past. Neem bijvoorbeeld 

het afsteken van particuliervuurwerk tijdens oud en nieuw en het in stand houden van 

zwartepiet. Ook hiervan vinden wij dat dit in stand moet blijven. 

 

In de periode (2010-2014) is er helaas flink bezuinigd op cultuur. Veel bibliotheken zijn 

gesloten in Zaanstad. Gelukkig zijn er voor de scholen biebbussen ingezet, waardoor 

de kinderen nog steeds boeken kunnen lenen. De opmars van de e-books en het 

streamen van boeken die op de computer of tablet gelezen kunnen worden neemt de 

komende jaren nog meer toe en dan zal het bibliotheekbezoek ongetwijfeld 

verminderen. Senioren die moeilijk te been zijn moeten de kans blijven houden om 

boeken te lenen. 

 

Ook zouden wij graag zien om meer evenementen te houden in Zaanstad. Neem 

bijvoorbeeld Babbels Live, maar ook zouden wij graag zien om het oude Jazz-festival 

nieuw leven in te blazen. Maar ook met Koningsdag zouden wij graag zien om een 

groot evenement te houden. De gemeente moet hier niet leidend in zijn maar wel 

faciliterend. Denk hierbij aan financiële middelen en vergunningen.   

 

 Voldoende cultuureducatie op scholen. 

 Voldoende cultuur in de rest van de gemeente na voltooiing van het cultuurhuis. 

 Subsidie mag na de komst van het cultuurhuis niet ten koste gaan van de 

subsidie van het Zaantheater. 

 Meer (grote) evenementen in de stad. 

 Behoud particuliervuurwerk tijdens oud en nieuw. 

 Organisaties niet opdringen uiterlijk zwartepiet te veranderen. 

 

 

 

 

 

 



 

15. Milieu en leefbaarheid: 

Het streven naar een klimaat neutrale gemeente in 2030 zoals door de raad is 

vastgesteld, is zeer ambitieus. Om dit te realiseren is heel veel geld nodig, geld dat de 

gemeente niet heeft. Er zal dus telkens een goede afweging worden gemaakt ten 

aanzien van andere noodzakelijke ontwikkelingen en uitgaven in de stad. 

 

Feitelijk zou er permanent meer geld beschikbaar moeten komen van het rijk, omdat 

Zaanstad een van de oudste industriegebieden van Nederland is en mede daardoor 

een omvangrijke bodemverontreiniging heeft. De milieuproblemen zullen echter niet 

alleen door het rijk en provincie moeten worden opgelost, maar ook mét en dóór 

inwoners en bedrijven zelf. 

 

De milieunormen zoals stank, lawaai, fijnstof en de uitstoot van CO2 moeten gemeten 

en gehandhaafd worden. Dit houdt niet in dat Zaanstad voor Iedereen alles aan banden 

wil leggen. Helemaal zonder fijnstof en uitstoot zal nooit lukken, maar wij zien wel de 

noodzaak ervan in om dit goed te blijven monitoren. 

 

Zo vindt elk jaar de discussie plaats om particuliervuurwerk met oud en nieuw af te 

schaffen. Zaanstad voor Iedereen is hier geen voorstander van. Wel willen wij de 

overlast zoveel mogelijk beperken en wij zijn dus ook voorstander van het tijdsbestek 

dat het legale vuurwerk afgestoken mag worden op 31 december vanaf 18:00 uur tot 01 

januari 02:00 uur.  

 

Handhaving op het illegale vuurwerk mag van ons strenger worden want daar zit het 

grootste probleem qua overlast. (zie programma openbare orde en veiligheid) 

 

 Streven naar een klimaat neutrale gemeente in 2030 

 Schoolbesturen stimuleren om gebouwen energie neutraal te maken 

 Zorgen voor voldoende groene parken en bomen in de wijken 

 

 

16. Openbare ruimte 

De gemeente heeft in de periode 2010-2014 door de economische crisis behoorlijk 

moeten bezuinigen. De economie trekt behoorlijk aan en dit is ook merkbaar in 

Zaanstad. Wij vinden als Zaanstad voor Iedereen dat er ook weer meer geïnvesteerd 

dient te worden in de openbare ruimte. Denk hierbij aan riolering, bestrating, 

speelplaatsen voor kinderen etc. Het huidige college heeft hier al op ingezet maar 

volgens ons nog niet voldoende. Sommige wijken hebben nog steeds te maken met 

achterstallig onderhoud en dit moet de aankomende ingehaald worden. 

 

 Inhaalslag achterstallig onderhoud  

 Opknappen speelplaatsen 

 Vernieuwen riolering 



 

17. LHBT lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders 

Zaanstad voor Iedereen wil er ook echt zijn voor iedereen. Voor iedereen die wil 

meedoen met de maatschappij. Daar horen natuurlijk ook onze Zaanse lesbiennes, 

homoseksuelen, biseksuelen en transgenders bij. Wij willen dat er meer aandacht voor 

deze groep binnen onze gemeente komt. Het stadhuis is inmiddels voorzien van  

genderneutrale toiletten maar wij zien graag dat horecaondernemers dit voorbeeld gaan 

volgen. De laatste jaren heeft er meer voorlichting plaatsgevonden op scholen en tv. Wij 

willen graag zien dat de gemeente doorgaat met voorlichting op scholen en in het 

openbaar. Met name geweld tegen LHBT’ers is niet aanvaardbaar.   

 

 Meer aandacht tegen geweld LHBT’ers 

 Meer aandacht op scholen voor dit onderwerp 

 Genderneutrale toiletten in het openbare leven 


