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Voorwoord 
 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2018-2022 van de Partij voor Ouderen en Veiligheid 

voor de gemeente Zaanstad. 

Het is goed om te benadrukken dat de Partij voor Ouderen en Veiligheid een onafhankelijke 

regionale partij is die in het midden staat van de samenleving. Een partij die niet gebonden is 

aan een ideologische doelstelling of maatschappelijke overtuiging. Hierdoor zijn wij 

onafhankelijk en niet gebonden aan landelijke partijpolitiek. 

Wij komen op voor de belangen van de bevolking met daarbij specifieke aandacht voor de 

ouderen in de samenleving. Voor de steeds groter wordende groep ouderen is het belangrijk 

dat hun belangen vertegenwoordigd zijn in de Zaanse gemeenteraden. De Partij voor 

Ouderen en Veiligheid is de regionale vertaling hiervan. 

Ons doel is het creëren van optimale leefomstandigheden voor inwoners en deze optimaal de 

kans te bieden een bijdrage te leveren aan de politieke en maatschappelijke besluitvorming 

(artikel 2 oprichtingsakte). De Partij voor Ouderen en Veiligheid staat met name voor, dat 

iedereen op gezonde en prettige manier oud kan worden in een goede leefomgeving. 

Hoe wij dit vertalen naar het gemeentelijke beleid kunt u lezen in dit programma, waarbij wij 

ons beperken tot de hoofdlijnen, maar waarbij wij bij niet genoemde zaken altijd rekening 

houden met de belangen van de burgerij, vooral die van de ouderen, gehandicapten en 

minder draagkrachtigen. 

 

Wij wensen u veel leesplezier en hopen te mogen rekenen op uw steun zodat wij straks 

gezamenlijk Zaanstad een stukje veiliger, socialer en leefbaarder kunnen maken.  

 

Partij voor Ouderen en Veiligheid. 
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Inleiding 

Zaanstad: zeven voormalig zelfstandige gemeentes 

Het wordt wel eens vergeten of opzettelijk genegeerd, maar Zaanstad is ontstaan door 

samenvoeging van de voormalige zelfstandige gemeentes Krommenie, Assendelft, Westzaan, 

Wormerveer, Zaandijk, Koog aan de Zaan en Zaandam. Deze gedwongen samenvoeging werd 

ondanks veel protesten vanuit de bevolking, met name de bevolking van de noordelijke 

gemeentes, gerealiseerd per 1 januari 1974. Er is in de jaren daarna veel veranderd. 

Na goedkeuring, door de toenmalige gemeenteraad, van het Masterplan Inverdan werd 

vooral de blik gericht op de ontwikkeling van het stadshart van Zaandam. 

Natuurlijk weten wij dat het centrum van Zaandam er een stuk beter uitziet dan voorheen, 

maar we weten inmiddels ook dat dit ten koste is gegaan van veel, heel veel geld, 

waardoor Zaanstad een schuldenpositie heeft opgebouwd van bijna 84% van haar 

balanstotaal. Dat wil zeggen, dat alle bezittingen van de gemeente Zaanstad voor bijna 84% 

zijn gefinancierd, met daarbij natuurlijk een jaarlijkse rentelast van miljoenen. In ons 

verkiezingsprogramma komen wij hier nog op terug. 

Maar in de overige voormalige zes gemeenten, in het bijzonder het noordelijke deel van 

Zaanstad verdwenen tal van voorzieningen en werden politieposten, brandweerkazernes, 

hulpsecretarieën, et cetera gesloten. Echter bij het innen van belastingen weten de 

bestuurders de overige bewoners van Zaanstad wel te vinden. 

 

Zelfs het gemeentehuis in het centraal gelegen deel van Zaanstad (Zaandijk) werd, in plaats 

van een mogelijke renovatie, gesloopt voor een nieuw gemeentehuis in Zaandam, van 

inmiddels 90 miljoen euro, wat voor veel ouderen en gehandicapten een onbereikbare vesting 

is geworden. 
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Onze 10 speerpunten  

Naast tal van zaken die wij ook belangrijk vinden, hebben wij tien speerpunten die wij in de 

komende raadsperiode wensen te realiseren. 

1. Extra aandacht voor Ouderenzorg 

 Het aantal ouderen stijgt en de zorg voor ouderen wordt steeds complexer. 

 Wij vinden het noodzakelijk dat in Zaanstad de wethouder, belast met de portefeuille Zorg 

 en Jeugdzorg, ook een portefeuille Ouderenzorg krijgt waarbinnen deze zich specifiek  

 bezighoudt met de problemen van ouderen en de problemen rond het ouder worden. 

  

2. Een veilige openbare ruimte 

 Wij mogen onze ogen niet sluiten of de andere kant op kijken, wanneer het gaat over 

 de veiligheid op straat en de criminaliteit in onze gemeente. 

 Wij zijn voorstander van het onaangekondigd preventief fouilleren van verdachte  

 personen en in de horeca concentratiegebieden in geheel Zaanstad. 

 

 Maar veiligheid is ook veiligheid in de openbare ruimte, als straten, pleinen en parken. 

 Stop de bezuinigingen op het onderhoud van de openbare ruimte. 

 Maak eerst de openbare ruimte veilig en op orde en ga daarna pas nieuwe plannen als  

 “Maak Zaanstad” uitvoeren.  

 

3. Onmiddellijke openstelling van de busbrug 

 Al jaren wordt er gesproken over de openstelling van de busbrug en tijdens de 

 verkiezingen voor de gemeenteraad was het voor sommige partijen een speerpunt. 

 Ook voor de Partij voor Ouderen en Veiligheid. 

 

 Na het indienen van een motie om de brug 24/7 open te stellen in 2017 ging het college 

 eindelijk aan de gaan om de mogelijkheden te onderzoeken. 

 Het resultaat was dat er geen reden was om het niet te doen, alleen was men vergeten een  

 milieuonderzoek te doen. 
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 Ook dit onderzoek geeft geen reden de brug niet open te stellen. 

 Wel heeft het college besloten de openstelling niet door te zetten maar dit over de  

 verkiezingen te tillen. Het voorstel zoals het er nu ligt spreekt over openstellen in 2020. 

 

 De Partij voor Ouderen en Veiligheid is van mening dat dit te lang gaat duren en wil 

 onmiddellijke openstelling, 24 uur per dag 7 dagen per week.  

 De voorgestelde maatregelen uit het onderzoek moeten versneld uitgevoerd worden en 

 staan openstelling niet in de weg. 

4. Geen nieuwe moskeeën in Zaanstad 

Veel van de huidige moskeeën in Nederland zijn naast gebedshuis ook plekken waar ook 

andere activiteiten plaatsvinden, waarbij Nederlands niet de voertaal is. Verder is het veelal 

onbekend waar de financiering voor de bouw vandaan komt en is het vaak ondoorzichtig wie 

als prediker het woord voert en wat er wordt gezegd. 

 

Nederland is een land waarin je mag geloven wat je wil en dat willen we graag zo houden. 

De tijd dat predikers van een geloof mensen die dat geloof niet belijden hun wil oplegden,  

hebben wij al vele jaren achter ons gelaten, en ook dat willen wij graag zo houden.  

5. Stop de voorrang voor statushouders op de woningmarkt 

De statushouders, asielzoekers die als statushouders zijn erkend, krijgen voorrang bij de 

toewijzing van de beschikbare sociale huurwoningen. Zaankanters die al jaren staan 

ingeschreven voor andere woonruimte worden gepasseerd, en jongeren die al jaren op 

woonruimte wachten worden opzijgezet. Voor onze partij een onacceptabele situatie. 

Statushouders dienen gewoon achteraan te sluiten bij de verdeling van de beschikbare sociale 

huurwoningen. 

6. Een hulpsecretarie in het noorden van Zaanstad 

Vanaf het moment dat het gemeentehuis in Zaandijk plaats moest maken voor het nieuwe  

 gemeentehuis in Zaandam, hebben wij een hulpsecretarie in het noorden van de stad, als  

 enige partij, consequent ieder jaar voorgesteld. Het nieuwe gemeentehuis is voor veel 
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inwoners uit het noorden van de stad te ver weg. Daarom willen wij een hulpsecretarie in het 

noorden van de stad, waar alle documenten kunnen worden verkregen waarvoor men nu 

naar het gemeentehuis in Zaandam moet. 

7. Buurthuizen volledig subsidiëren (geen commerciële activiteiten) 

Buurthuizen zijn van oorsprong opgezet om activiteiten voor buurtbewoners te organiseren. 

Om deze activiteiten te bekostigen is voldoende subsidie vanuit de gemeente noodzakelijk. 

Voorwaarde voor deze subsidie is voor ons dat de buurthuizen zich richten op hun kerntaken 

en zich niet bezighouden met commerciële activiteiten. Daar zijn commerciële bedrijven 

voor. 

8. Spreiding van Cultuur, dus niet in een cultuurcluster 

De collegepartijen van Zaanstad hebben besloten dat er naast het gemeentehuis van  

 90 miljoen een cultuurcluster moet komen van 43 miljoen en misschien meer. Over de 

noodzaak van het cultuurcluster zijn de meningen verdeeld. 

In Zaanstad hebben inwoners besloten dat het noodzakelijk is een referendum te houden  

over een cultuurcluster. Cultuur zou niet geclusterd moeten worden, maar verdeeld over de 

stad. Laat de inwoners van Zaanstad zich uitspreken over een cultuurcluster, in een 

referendum. Beperk de inspraak niet tot eens in de vier jaar. 

Inwoners van Zaanstad moeten zich in dergelijke gevallen ook tussentijds uitspreken. Het 

referendum is daar een prima middel voor. 

9. Heroverweging van de bouw van de nieuwe Zaanbrug 

Tussen Wormerveer en Wormer had al een nieuwe brug moeten liggen, maar deze ligt er nog 

steeds niet. Als het aan de Partij voor Ouderen en Veiligheid ligt komt er geen nieuwe brug 

tussen Wormerveer en Wormer. Het is beter dat Zaanstad, Wormerland en de Provincie 

stoppen met de samenwerkingsovereenkomst en dat alle partijen gezamenlijk een andere, 

goedkopere en betere oplossing vinden. 
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Door externe prijsstijgingen zijn de kosten met 3,4 miljoen euro toegenomen. De provincie 

wil deze kosten verdelen tussen Provincie, Zaanstad en Wormerland.  

Dit terwijl Zaanstad en Wormerland elk 5,25 miljoen betalen. Het overige bedrag is voor 

rekening van de provincie, inclusief een eventuele prijsstijging tot tien procent. Om over de 

verkeersmaatregelen tijdens de vernieuwing nog maar te zwijgen. De impact hiervan is 

enorm. Wij betwijfelen of de infrastructuur van Wormerveer en Wormer dit aankan.  

Bovendien zouden we met simpele aanpassingen geen afbreuk doen aan het historische  

aanzicht van de brug en de omgeving. Zo houden we Wormerveer en Wormer een beetje 

mooier. 

10. Betaalbare overdracht van een erfpachtcanon 

In 2007 heeft de gemeente bepaald dat de geldende regeling voor het omzetten van 

erfpacht naar vol eigendom moest worden veranderd.  

Dit betekende dat het omzetten van erfpachtgrond naar vol eigendom ruim 30% duurder 

werd. De Partij voor Ouderen en Veiligheid vindt dit onverteerbaar en wij zullen ons hier dan  

ook tegen blijven verzetten. 

 

Ook kon (wil) de gemeente niet zeggen wat de nieuwe jaarlijkse vergoeding (canon)  

gaat worden als een eerste erfpachtperiode afloopt. Wel is bekend dat het veel duurder gaat 

worden. Dit zorgt ervoor dat de huizen, waarvan de canon over een paar jaar afloopt, 

onverkoopbaar zijn.  

 

De Partij voor Ouderen en Veiligheid is voor een open en duidelijkheid bestuur en zal  

erop blijven aandringen dat er snel duidelijkheid komt over een nieuwe en eerlijk  

geprijsde erfpacht vergoeding. 
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Zorg en ouderenzorg 

Na de invoering van de drie decentralisaties is er in de zorg wel het een en ander veranderd. 

In Zaanstad zijn decentralisaties goed opgepakt, maar toch ook nog voor verbetering vatbaar. 

Zo hebben wij een wethouder met de portefeuille Jeugdzorg, maar missen wij nog steeds een 

de portefeuille Ouderenzorg. En dat in een tijd waarin de problemen en de eenzaamheid 

onder ouderen alleen maar toeneemt. Er is inmiddels behoorlijk gesneden in het budget van 

de thuiszorg en hulpmiddelen, maar ook in de budgetten voor specialistisch hulp is gesneden. 

Meer geld voor ouderenzorg 

Wij zeggen stoppen met het gesol en de bezuinigingen op de zorg van ouderen. Handen af 

van de thuiszorg. Er dient meer geld vrijgemaakt te worden voor ouderenzorg. De 

bezuinigingen van de afgelopen jaren op de hulp in de huishouding en hulpmiddelen  

voor ouderen en gehandicapten, dienen te worden teruggedraaid. 

Eenzaamheid onder alleenstaande ouderen 

Eenzaamheid onder, met name alleenstaande, ouderen is een steeds groter wordend 

probleem. De Partij voor Ouderen en Veilheid heeft in de gemeenteraad van Zaanstad 

voorstellen gedaan ter bestrijding van dit probleem, door het plan “Thuishuis” in Zaanstad te 

introduceren. Een plan met een woonvorm waarbij alleenstaande ouderen gezamenlijk een 

woongroep vormen met behoud van zelfstandige woonruimte. 

 

Het plan werd door de gehele gemeenteraad gesteund, maar door wethouder J. Olthof (PvdA) 

niet uitgevoerd, omdat deze van mening is dat de begeleiding dient plaats te vinden door de 

medewerkers van het Sociale Wijkteam, in plaats van de professionals van de Stichting 

Thuishuis. En dat terwijl de Sociale Wijkteams overbelast zijn.  

Ouderenzorg wordt steeds complexer en omvangrijker. Daarom willen wij in een nieuw 

college naast de bestaande portefeuille Jeugdzorg ook een wethouder met een portefeuille 

Ouderenzorg. 
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Veiligheid en openbare orde 

De veiligheid van alle bewoners van Zaanstad dient gewaarborgd te zijn. Veiligheid houdt 

meer in dan alleen maar meer blauw op straat. Betere handhaving van de openbare orde en 

regelgeving is een noodzaak voor een veiliger Zaanstad. Meer en betere voorlichting door de 

politie aan ouderen ter voorkoming van inbraak en insluiping in de woning. 

Wij hebben in ons verkiezingsprogramma 2014-2018 al aangegeven dat wij ons ernstig 

zorgen maakten over de ontwikkelingen bij de hulpdiensten als brandweer, ambulance en 

politie. 

Ook hebben wij toen al aangegeven dat dit kwam door de vele reorganisaties en 

bezuinigingen bij deze hulpdiensten, waardoor de optimale dienstverlening niet meer zou 

kunnen worden gegarandeerd en deze hulpdiensten niet meer binnen de daarvoor 

vastgestelde tijden ter plaatse zouden kunnen zijn. 

Nu vier jaar later blijkt dat onze angst is bewaarheid en zien wij dat er weer brandweerposten 

zijn gesloten en vele vrijwilligers de brandweer hebben verlaten. Uit onderzoek blijkt dat door 

de hervorming bij de brandweer 74% van de brandweerlieden vindt dat de veiligheid is 

afgenomen. Ook vrijwilligers bij de brandweer geven in meerderheid aan dat de veiligheid 

van de burgers is afgenomen door de reorganisaties. 

En het blijkt dat brandweerauto's vaak, door onderbezetting, niet meer onmiddellijk 

uitrijden, dat andere posten dit daardoor moete overnemen en de aanrijtijden vaak niet meer 

worden gehaald. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Aan deze ontwikkeling dient een 

einde te komen. 

Dit kan onder meer worden bereikt door de vele bezuinigingen terug te draaien, posten die in 

het verleden gesloten zijn weer te openen en te zorgen dat het voor de vrijwilligers ook 

aantrekkelijk blijft om vrijwilliger te zijn, tenslotte hebben we deze mensen hard nodig. 

Maar ook veel politieposten zijn de afgelopen jaren op slot gegaan, waardoor het 

veiligheidsgevoel bij veel inwoners van Zaanstad nog verder is gedaald. Wij zijn van mening 

dat ook deze sluitingen dienen te worden teruggedraaid en dat onze bestuurders zich, via de 

burgemeester, hiervoor keihard dienen op te stellen tijdens het overleg in de Veiligheidsregio. 
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Er dient strenger opgetreden te worden tegen relschoppers en veelplegers. Schade 

veroorzaakt door relschoppers moet op de daders worden verhaald. 

Er moet sneller ingegrepen worden bij drank- en drugsoverlast, waarbij onaangekondigde 

preventieve fouillering van verdachte personen door de politie moet worden toegestaan. 

Een lik-op-stukbeleid is een manier om verdere overlast te voorkomen. Ook tegen 

hanggroepen die overlast bezorgen voor de overige bewoners dient opgetreden te worden. 

 

Werk en inkomen 

Werkgelegenheid heeft bij ons een hoge prioriteit. Wij steunen het vestigen van bedrijven op 

de nieuwe locaties. De Partij voor Ouderen en Veiligheid vindt het van belang en noodzakelijk 

dat de gemeente bij het verstrekken van werk en of opdrachten dit voornamelijk doet aan in 

Zaanstad gevestigde ondernemingen. Op die manier behouden wij de Zaanse ondernemingen 

en de daarbij behorende werkgelegenheid. 

 

Het is naar onze menig niet altijd mogelijk om mensen, die tot voor kort bij Baanstede in een 

beschermde werkomgeving verkeerden, bij een werkgever te plaatsen zonder deze 

bescherming. Er moet altijd een plek blijven waar deze mensen beschermd hun bijdrage aan 

de samenleving kunnen leveren. Wij zijn dan ook verheugd dat er na de opheffing van 

Baanstede nu een nieuwe gemeenschappelijke samenwerking gevormd is met een 

participatiebedrijf waarbinnen mensen met behoefte aan een beschermde werkplek in zo'n 

werkplek kunnen worden voorzien. 

Wij zijn van mening dat we voor mensen met een uitkering de afstand tot de arbeidsmarkt 

kunnen verkleinen door werk- leerplekken te creëren. Dit met behoud van uitkering. 

Wanneer mensen een uitkering ontvangen mag aan hen een tegenprestatie ten behoeve van 

de samenleving worden gevraagd, indien er hierdoor geen verdringing zal plaatsvinden op de  

arbeidsmarkt. 
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Welzijn en Sociale Zaken 

Centraal in het welzijnsbeleid van de Partij voor Ouderen en Veiligheid staat de mogelijkheid 

tot beïnvloeding en de betrokkenheid van individuele burgers bij belangrijke beslissingen, 

alsmede de mogelijkheid tot actieve deelname aan het maatschappelijk leven en 

zelfontwikkeling. 

 

Dit betekent dat wij ernaar streven belanghebbenden meer te betrekken bij 

overheidsbeslissingen, meer inspraak van patiënten/klanten, betaalbare mogelijkheden voor 

actieve deelname aan sport en culturele activiteiten en het bevorderen van de coördinatie en 

samenwerking tussen de zorg- en welzijnsinstellingen. 

Het werk van de welzijnszorg is onmisbaar in de Zaanse samenleving. Wij hebben heel veel 

respect voor de vele vrijwilligers die dagelijks in actie komen om hun medemens te helpen. 

 

Buurthuizen 

Mede door het beleid van het huidige college, werden in 2014 de buurthuizen gedwongen te 

sluiten of zelfstandig door te gaan, waarbij ze de verplichting opgelegd kregen commerciële 

activiteiten te ontwikkelen. Alleen dán zouden ze nog op subsidie van de gemeente kunnen 

rekenen. 

Een buurthuis of dorpshuis is een openbare ontmoetingsplaats in een wijk, stadsdeel of dorp 

dat zich richt op het bijdragen aan de integrale leefkwaliteit van de wijk, buurt of dorp. Een 

plek voor bewoners die elders niet terecht kunnen. Een plek waar ouderen kunnen kaarten, 

biljarten, bingo kunnen spelen, koffie kunnen drinken, onder deskundige leiding aan 

gymnastiek of andere bewegingsoefeningen kunnen doen, enzovoort. Een plek waar 

jongeren, die in de horeca niet welkom zijn, een plekje kunnen vinden om te chillen, te 

gamen, of lekker naar de muziek te luisteren of te dansen, waardoor er minder hangjongeren 

in de wijken kunnen zijn. Daar zijn buurthuizen voor bedoeld. 
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De Partij voor Ouderen en Veiligheid heeft zich altijd uitgesproken tegen verzelfstandiging 

van buurthuizen. Buurthuizen dienen zich door de verzelfstandiging te gedragen als 

commerciële instellingen om hun hoofd boven water te houden, met het risico dat hierdoor 

de buurthuizen straks voor grote groepen onbetaalbaar, dus onbereikbaar zullen zijn. 

Buurthuizen moeten volledig op subsidie van de gemeente kunnen rekenen, en zich te 

onthouden van commerciële activiteiten die concurrerend kunnen zijn voor commerciële 

bedrijven welke geen subsidie ontvangen. Wij zijn van mening dat het openhouden en het 

financieren van buurthuizen een kerntaak is van de gemeente. 

 

Openbare ruimte 

Het centrum van Zaandam heeft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt 

en is uitgeroepen tot het Stadshart. Maar laten we niet vergeten dat dit vele honderden 

miljoenen heeft gekost en in de toekomst nog gaat kosten. Zaanstad kampt met een ernstige 

achterstand in het onderhoud van de openbare ruimte. 

 

Dit heeft tot gevolg dat wegen, fietspaden en trottoirs in grote delen van Zaanstad inmiddels 

in een erbarmelijke staat verkeren. Het zwerfafval in Zaanstad neemt schrikbarende vormen 

aan. Maar ook het onderhoud van het openbaar groen merkt de gevolgen van de jarenlange 

bezuinigingen van het huidige college. 

Daarom zeggen wij:  

MAAK meer geld vrij om de achterstand in het onderhoud van de openbare ruimte in te 

lopen. 

MAAK meer geld vrij voor deugdelijk onderhoud van het openbaar groen.  

MAAK meer geld vrij voor de bestrijding van zwerfafval. 

MAAK ZAANSTAD op orde. 

De Partij voor Ouderen en Veiligheid is voor het beboeten van individuen die klakkeloos hun 

(ook klein) afval op straat werpen. Samen moeten we zorgen voor een schone openbare 

ruimte. 
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Milieu 

Wij zijn voor het scheiden en hergebruik van afval, maar tegenstander van het nieuwe 

systeem van afval inzamelen. Wij vinden het een slechte zaak dat de grijze containers, waar 

het plastic afval in zal worden verzameld, éénmaal in de vier weken wordt geleegd. Dit gaat 

stinken en gaat volgens ons voor veel overlast zorgen. 

 

Indien losse afvalcontainers worden vervangen door ondergrondse containers, dient de 

afstand tussen de oorspronkelijke aanbiedingsplaats en de plek van de ondergrondse 

container niet groter te worden.  

Voor ouderen en gehandicapten is een grotere loopafstand vaak bezwaarlijk. Wanneer 

ondergrondse containers vol zijn moeten zij, na melding hiervan, direct worden geleegd, 

waarmee kan worden voorkomen dat mensen hun afval ernaast zetten wat tot nog meer 

zwerfafval zal leiden. 

De openbare ruimte dient schoon en aantrekkelijk te zijn. Wij pleiten dan ook voor meer 

vuilnisbakken in de openbare ruimte. Het illegaal dumpen van afval in de openbare ruimte 

dient streng bestraft te worden. 

Wij zijn voorstander van het stimuleren van elektrisch vervoer of gebruik van zonnepanelen, 

maar zien subsidie hiervoor niet als noodzaak. 

Nauerna 

Over Nauerna valt nog veel te zeggen. Een ding staat vast: de stort is vol, overvol. Wat nog 

steeds onbegrijpelijk is, is dat deze raad het college blind heeft gevolgd en heeft besloten dat 

het maximaal aantal opgeslagen kubieke meters afval mag worden uitgebreid. 

Drainageleidingen kunnen niet gemeten worden, en het is niet duidelijk of de ondergrond 

bestand is tegen het extra gewicht met alle gezondheidsrisico’s van dien. Niemand heeft aan 

kunnen tonen dat de stort niet gevaarlijk is.  

 

Het is voor ons onvoorstelbaar dat een commissie van de gemeenteraad enige jaren geleden 

heeft geconcludeerd dat de stort vol is, maar dat de collegepartijen, D66, PvdA, VVD, CDA, 

Christen Unie en de ZOG, (Weet u nog? De stort moest dicht.) hebben besloten dat er nog wel 

een fikse hoeveelheid afval bij kan. 
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Afval is business, zo erg, dat afval zelfs uit het buitenland komt.  

De veiligheid is niet gegarandeerd, maar de omwonenden waren moe van het procederen en 

zijn ermee opgehouden. Begrijpelijk. Maar wij zetten door. De Partij voor Ouderen en 

Veiligheid houdt vast aan haar standpunt: het storten op Nauerna moet stoppen, genoeg is 

genoeg. 

 

Bestuur en organisatie 

Als gevolg van het beleid, en de naar onze mening verkeerde keuzes van het huidige en 

voorgaande colleges, is het ambtelijk apparaat verder ingekrompen en blijkt het nieuwe 

gemeentehuis veel te groot. Maar ook onder verantwoordelijkheid van het huidige college zijn 

er tal van leidinggevende ambtenaren opgestapt. Zelfs de burgemeester en een wethouder 

hebben tussentijds het bijltje erbij neergegooid. 

We moeten ervoor waken dat niet nog meer leidinggevenden vertrekken onder de huidige 

werkdruk. Het is daarom zaak in de komende periode het ambtenarenkorps weer uit te 

breiden met nieuwe krachten en de kosten hiervan te financieren door het aantal dure 

freelancers terug te dringen. 

Verder is de Partij voor Ouderen en Veiligheid van mening dat het aantal fulltime wethouders 

weer terug moet worden gebracht naar zes, waarbij ook een portefeuille Ouderenzorg moet 

worden gecreëerd. 

De drie decentralisaties 

De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor de totale jeugdzorg, voor de ondersteuning, 

begeleiding en verzorging van mensen met een beperking en voor de re-integratie en 

participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Veel van deze taken zijn ondergebracht bij sociale wijkteams. Wij vragen ons ernstig af of 

deze sociale wijkteams wel de nodige expertise hebben om veelal gecompliceerde 

vraagstukken of problematiek op de juiste manier te benaderen en af te handelen. 
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Burger & bestuur  

Burgers van Zaanstad moeten op de gemeente en haar ambtenaren kunnen vertrouwen. 

Wanneer er geschillen zijn en het algemeen belang prefereert, dient ook het belang van de  

individuele burger te worden gerespecteerd. Burgers dienen dan ook voldoende te worden 

gecompenseerd indien zij, door beleidsbeslissingen in het algemeen belang, worden 

benadeeld. Het bestuur van Zaanstad dient hierin ruimhartig te zijn, waardoor burgers dit 

niet via eindeloos procederen moeten afdwingen. 

 

Publieke dienstverlening 
Wij hebben van meet af aan gepleit voor een volwaardige hulpsecretarie in het noorden van 

onze gemeente. Dit is volgens het huidige college onmogelijk en niet haalbaar. Wij als Partij 

voor Ouderen en Veiligheid zijn van mening dat een volwaardige hulpsecretarie wel mogelijk 

is. Vóór de samenvoeging van de zeven Zaangemeenten tot Zaanstad waren er zeven plaatsen 

waar alle zaken konden worden geregeld., dus twee moet ook kunnen. 

Het zijn niet de bewoners van het noordelijke deel van Zaanstad die voor een nieuw 

gemeentehuis in Zaandam hebben gekozen, maar zij betalen wel een flinke bijdrage aan alle 

gemeentelijke heffingen en belastingen, dus ook zij hebben rechten en de gemeente haar 

verplichtingen. 

Informatievoorziening 

We leven in een tijd dat een groot deel van de informatie ons via internet bereikt.  

De gemeente heeft met haar nieuwe website een goede stap gezet in het voorzien van 

informatie aan de burger, maar verdere verbetering van de vindbaarheid hiervan blijft 

natuurlijk altijd welkom. 

Wij zijn echter van mening dat ook de informatie vanuit de gemeente via een gratis weekblad 

gehandhaafd dient te blijven en de gemeente steekproefsgewijs dient te controleren of deze 

papieren informatie ook overal bezorgd wordt. 
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Daarnaast blijven wij van mening dat de digitalisering veel te snel en vaak niet goed 

doordacht tot stand komt. Hierdoor hebben tal van mensen problemen met de communicatie 

met de gemeente. Ze kunnen wel vanuit Den Haag roepen dat alles digitaal moet, maar dan 

moet het ook zorgvuldig en in kleine stappen gebeuren waarbij de burger altijd op een andere 

manier met de gemeente moet kunnen blijven communiceren. 

 

Wonen 

Ouderen en gehandicapten moeten in staat worden gesteld zo lang mogelijk zelfstandig te 

kunnen blijven wonen en moeten daarom inbreng hebben in hun woonwensen. Bij de 

ontwikkeling van nieuwe woningbouwprojecten moeten er voldoende betaalbare 

huurwoningen worden gerealiseerd en dient er rekening te worden gehouden met voldoende 

woningen voor ouderen en gehandicapten. Maar ook aan de belangen van jongeren (starters) 

en de zgn. eenpersoonshuishoudens dient ruim aandacht te worden besteed.  

Wij zijn voorstander van het ombouwen van leegstaande kantoorpanden tot panden met een 

gemengde woonvorm voor ouderen, gehandicapten, (met gelijkvloerse woningen), 

alleenstaanden en jongeren. 

Bij toewijzing van woonruimte dienen inwoners van Zaanstad en zij die werken in Zaanstad 

voorrang te krijgen ten opzichte van woningzoekenden van buiten Zaanstad en dienen de 

zgn. statushouders geen voorrang te krijgen bij het toewijzingsbeleid, maar gewoon achter 

aan te sluiten.  

 

Verkeer en parkeren 

Wij zijn geen tegenstander van een aansluiting van de A8 op de A9 en spreken ons uit voor de 

zogenaamde Heemskerk-variant. Het vergroot de doorstroming van het verkeer en de 

bereikbaarheid van Zaanstad Noord. 

Wij zijn voorstander van gratis openbaar vervoer voor ouderen en gehandicapten. 
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Op drukke verkeersroutes binnen de bebouwde kom zijn wij bij stoplichten, voorstander van 

invoering van zogenaamde groene zones. Dit vergroot de doorstroming van het verkeer en 

kan de uitstoot van schadelijke stoffen verminderen. 

Om meer mensen te enthousiasmeren de fiets te pakken is het noodzakelijk dat er meer 

veilige fietspaden en fietsroutes komen, welke zijn voorzien van asfalt. Om de juiste keuzen 

hierin te maken is ook overleg met de fietsersbond een voorwaarde. 

Wij zullen initiatieven voor het doortrekken van de Metro van Amsterdam Noord naar 

Zaanstad en verder ondersteunen.  

Afsluiting van de oost/west-verbinding via de Czaar Peterstraat in Zaandam vinden wij 

milieu-onvriendelijk en onnodig belemmerend. De reden voor deze afsluiting zou zijn, het 

autoluw maken van het winkelgebied in Zaandam. Maar deze straat heeft helemaal niets met 

het winkelgebied in Zaandam te maken. Het enige wat hiermee wordt bereikt is dat 

automobilisten kilometers om moeten rijden om van oost naar west te komen. Een beter 

parkeerbeleid kan de Zaanse winkelgebieden aantrekkelijker maken.  

De Partij voor Ouderen en Veiligheid heeft zich de afgelopen periode in de gemeenteraad 

hard gemaakt voor de belangen van de winkeliers op de Zuiddijk in Zaandam en aan de 

Zaanbocht in Wormerveer. Door constant aandacht te vragen voor de noodzaak van blauwe 

zones in deze winkelgebieden, zijn deze er uiteindelijk ook gekomen. 

Wij zijn voorstander van gratis parkeren in de directe omgeving van alle winkelgebieden, 

waarbij blauwe zones een optie kunnen zijn en voorstander van volledig gratis parkeren op de 

Burcht te Zaandam. Het huidige college probeert onder aanvoering van het CDA betaald 

parkeren in te voeren op plaatsen waar de directe bewoners dit onwenselijk vinden. Zij wil dit 

doen door een onderzoek, met als uiteindelijk doel het loslaten van de draagvlakmeting onder 

de bewoners. Wij zullen ons daartegen blijven verzetten, omdat wanneer deze 

draagvlakmeting wordt losgelaten de gemeente overal betaald parkeren kan invoeren. Dus 

ook op plaatsen waar de inwoners dat niet wensen. In bestaande woonwijken kun je bij 

parkeerproblemen oplossingen vinden door op niet benutte plekken extra parkeervakken te 

creëren en bestaande parkeervakken opnieuw in te delen met bijvoorbeeld schuine 

insteekhavens.  
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Cultuur 

Een stad zonder cultuur is geen stad. Zaanstad is een stad met een Zaantheater en een stad 

waar veel culturele instellingen actief zijn. 

Het huidige college van D66, VVD, PvdA, CDA, Christen Unie en ZOG heeft met haar 

raadsleden besloten om in Zaandam een cultuurcluster te bouwen. De bouwkosten zullen zo 

rond de 43 miljoen euro gaan bedragen, met een jaarlijks exploitatietekort van miljoenen 

euro's. Ook GroenLinks stemde in met dit besluit. De culturele instellingen, die nu nog door 

Zaanstad verspreid zijn, worden gedwongen hierin deel te nemen. De Partij voor Ouderen en 

Veiligheid heeft tegen de bouw van Cultuurcluster gestemd. Wij zijn niet tegen samenwerking 

door verschillende culturele instellingen, maar zijn van mening dat dit niet gedwongen moet. 

Bovendien zijn wij van mening dat je cultuur moet verspreiden door en beleven over de hele 

stad en niet op één plaats moet clusteren. Het voorstel om een referendum te houden en aan 

de burgers van Zaanstad zelf te vragen wat zij van dit miljoenen verslindende project vinden, 

werd door de voorstemmers van het Cultuurcluster afgewezen. 

Deze partijen besteden miljoenen, welke door de burgers van Zaanstad moeten worden 

opgehoest, maar willen de mening van deze burgers hierover niet horen. Waarop wij zeggen, 

laat het ze bij de verkiezing voor de gemeenteraad dan maar horen. 

 

Sport en recreatie 

Sport en recreatie zijn voor de meeste Nederlanders belangrijke vormen van vrijetijds-

besteding en bovendien onmisbaar voor de lichamelijke en geestelijke vorming van jong en 

oud. Wij willen daarom, met speciale aandacht voor gehandicapten- en ouderensport, de 

kwaliteit van sportaccommodaties in Zaanstad verhogen. 

Door langere levensverwachting is er een groeiende groep oudere recreanten en dat stelt 

nieuwe eisen aan het voorzieningenniveau, een nog weinig ontgonnen gebied. Daarom 

moeten voorzieningen voor ouderenrecreatie, -educatie en -ontspanning worden uitgebreid 

en verder worden ontwikkeld. Wij denken aan (vrijwilligers) projecten door ouderen en 

gehandicapten voor ouderen en gehandicapten. 
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Onderwijs 

De Partij voor Ouderen en Veiligheid is vóór het behouden van kleinschalige scholen. 

Binnen grotere scholengemeenschappen moet de nadruk liggen op onderwijs aan kleine 

groepen. 

Wij vinden het belangrijk dat het onderwijs in Zaanstad volop in beweging is. Zoals lesuren 

over gezondheid, drugs, alcohol, voeding, en roken. Maar ook het gebruik van internet en de 

gevolgen van de dingen die je appt of foto's die je post. 

Verder willen wij veel aandacht voor individuele ontwikkelingen, vorming, alsmede speciale 

aandacht voor schoolsporten. Schoolzwemmen dient net als gymnastiek een basisvak op 

school te zijn. In ons waterrijke Zaanstreek is het noodzakelijk dat kinderen al jong kunnen 

zwemmen. Afschaffen van het schoolzwemmen is een gevolg van bezuinigingsmaatregelen uit 

het verleden en dienen dan ook, nu het weer beter gaat, te worden teruggedraaid. 

 

Ook aan volwassenen dienen onderwijsfaciliteiten te worden aangeboden. Door scholing 

moet de lokale overheid bewerken dat zij een arbeidsplaats kunnen vinden. Wij zijn groot 

voorstander van het bevorderen van ICT-onderwijs (werken met de computer) tegen 

betaalbare prijzen. Zeker voor ouderen en minder draagkrachtigen. 

 

Dieren en dierenwelzijn 

Een dier is een levend wezen en geen product of middel tot vermaak. Wij zijn van mening dat 

een huisdier bescherming verdiend en dat de eigenaar van een huisdier verantwoordelijk kan 

worden gesteld voor het welzijn en de gezondheid van het dier. Dit geldt ook voor eigenaren 

van dieren die in de wei of op stal staan. 

Hondenpoepbakken zijn door dit college grotendeels wegbezuinigd. Uitrenveldjes zijn niet 

groter dan een paar vierkante meter en worden niet of nauwelijks onderhouden. De 

hondenbezitter moet zijn hond aanlijnen, poep opruimen en hondenbelasting betalen, maar 

ziet hier niets van terug. De hondenbelasting is geen doelbelasting, maar verdwijnt in de 

algemene middelen. Wij zijn ervoor om de hondenbelasting, net als in veel andere 

gemeenten, af te schaffen.  
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Financiën en belastingen 

De Partij voor Ouderen en Veiligheid wenst een degelijk en gezond beleid, met een begroting 

die sluitend dient te zijn met een redelijke reserve voor tegenvallers. Bij een ontwerp-

bestemmingsplan moet altijd een exploitatieopzet, een risicoanalyse en een financieel 

dekkingsplan geleverd worden. De gemeentelijke belastingdruk mag naar onze mening niet 

boven het landelijke gemiddelde liggen. Uit de laatste jaarstukken (2016) van de gemeente 

Zaanstad bleek dat van al het bezit van onze gemeente bij 84% is gefinancierd door externe 

partijen als banken en andere financiële instellingen. 

Wij geven hierbij een kort overzicht vanuit de jaarstukken per 31 december 2016. 

Het totaal van alle bezittingen 763 miljoen euro. Dat is dus wat de gemeente bezit aan 

gebouwen, gronden, et cetera. Hiervan is 549 miljoen euro gefinancierd door banken 

en andere financiële instellingen. 

Conclusie: Het grootste deel (71,95 %) van de gronden, gebouwen en het o zo bejubelde  

Stadshart in Zaandam is helemaal niet van de gemeente Zaanstad, maar van de banken en de 

andere financiële instellingen. Maar we moeten het natuurlijk wel terugbetalen, met 

rente... in 2016 ruim 14 miljoen euro.  

De Partij voor Ouderen en Veiligheid maakt zich ernstig zorgen over deze financiële situatie 

en wenst deze schuldenpositie dan ook te verminderen. Andere partijen denken daar 

kennelijk anders over, want:  

− Zij stemden ermee in om nog eens 43 miljoen te lenen voor de bouw van een 
cultuurcluster. 

− Zij stemden ermee in om een nieuw gemeentehuis te bouwen voor 90 miljoen. 
− Zij stemden ermee in een openingsfeestje van het gemeentehuis te vieren voor €300.000. 
− Zij stemden de afgelopen jaren voor begrotingen, waardoor de schuldpositie verder opliep. 
− Zij steunden de voormalig D66 wethouder, die miljoenen onderwijsgeld liet verdampen. 

 

Tijdens de behandeling van de kadernota’s en begrotingen worden met name door 

oppositiepartijen vele moties en amendementen ingediend, en bijna allemaal weer 

weggestemd omdat de collegepartijen een meerderheid hebben in de raad. Maar vervolgens 

stemmen dezelfde oppositiepartijen vóór de kadernota’s en begrotingen. 
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De Partij voor Ouderen en Veiligheid is de enige partij die de afgelopen jaren consequent 

tegen de kadernota’s en begrotingen heeft gestemd, omdat wij van mening zijn dat de 

collegepartijen verkeerde keuzes maken. De rest van de gemeenteraad zat erbij en keek 

ernaar. 

Wij maken ons ernstig zorgen over deze schuldpositie en de daaraan verbonden jaarlijkse 

rentelasten. Daarom dient de schuldpositie van de gemeente te worden verlaagd, met dien 

verstande dat dit niet gebeurd door belastingverhogingen.  

 

Immigratie en integratie 

Mensen wiens leven in gevaar komt door hun politieke of religieuze overtuiging of seksuele 

geaardheid zijn vluchtelingen die welkom zijn in Zaanstad. Maar wel nadat is vastgesteld wie 

zij zijn, waar zij vandaan komen en nadat gebleken is dat zij inderdaad vluchtelingen zijn. 

Maar aan de stroom van economisch vluchtelingen, welke vooral uit Noord-Afrika komt, 

dient een halt te worden toegeroepen. Dit kan alleen bereikt worden door deze groepen 

mensen en uitgeprocedeerde asielzoekers als ongewenst vreemdeling aan te merken en 

onmiddellijk terug te sturen naar het land van herkomst. 

En natuurlijk dienen de echte vluchtelingen geholpen te worden, maar dat doe je niet door ze 

bepaalde privileges te geven, zoals voorrang bij de verdeling van sociale huurwoningen. Het 

kan niet zo zijn dat jonge Zaankanters, die al jaren op een sociale huurwoning wachten, op 

die manier worden gepasseerd. Wij zijn van mening dat je op die manier juist discriminatie in 

de hand werkt. 

Daarnaast dienen vluchtelingen de Nederlandse normen en waarden te respecteren en de 

Nederlandse taal snel te leren. Op die manier wordt integratie in de Nederlandse 

samenleving bespoedigd en deelname aan het arbeidsproces mogelijk. Dit is overigens ook 

van toepassing op alle andere mensen van niet-Nederlandse afkomst. Ook zij dienen de 

Nederlandse normen en waarden te respecteren en de Nederlandse taal te leren. 

Zij die een uitkering ontvangen, maar weigeren de Nederlandse taal te leren, dienen op hun 

uitkering te worden gekort. 
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Geen nieuwe moskee in Assendelft 

In 2015 heeft de gemeente Zaanstad het overleg met de salafistische stichting Ar-Rahma  

en Kleurrijk Saendelft over de bouw van een moskee in de woonwijk Saendelft gestaakt. 

Dit mede onder druk van het massale verzet van bewoners van deze woonwijk. Deze 

salafistische club deed zaken met Tarik Ibn Ali, een haatprediker en Jihad-ronselaar  

met directe banden tot de aanslagplegers van Bataclan.  

Het was dan ook volkomen terecht dat de bewoners van Saendelft massaal in verzet 

kwamen tegen de bouw van deze moskee. Inmiddels doen beide clubs pogingen om de 

moskee alsnog in Saendelft te realiseren.  

De Partij voor Ouderen en Veiligheid is tegenstander van het bouwen van nieuwe 

moskeeën in Zaanstad, dus ook tegen een nieuwe moskee in Saendelft.  

 

Integriteit 

Integriteit staat hoog in het vaandel bij de Partij voor Ouderen en Veiligheid zowel voor  

ambtenaren als voor politici. Wanneer burgers een juridische procedure tegen de gemeente 

Zaanstad beginnen, omdat zij het niet eens zijn met een door Zaanstad genomen beslissing, 

dienen ambtenaren en bestuurders blijk te geven van hun integriteit, ook al zou dat de 

belangen van Zaanstad schaden. Hierover zijn afspraken gemaakt. 

Zij die willens en wetens niet de waarheid spreken, dienen af te treden, dan wel te worden 

ontslagen. Dat geldt ook voor leidinggevenden, wanneer zij integriteitsovertredingen van 

medewerkers met de mantel der liefde bedekken en hiermee een doofpot creëren. 

 

Inwoners die anders geaard zijn 

In 2015 is de gemeente Zaanstad toegetreden tot de zogenoemde “regenbooggemeente”,  

een initiatief van het ministerie van OC&W. De regenbooggemeenten krijgen een subsidie 

van het rijk ten behoeve van de bevordering van de emancipatie en de zichtbaarheid van de 
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inwoners die niet louter heteroseksueel georiënteerd zijn of die meer dan gebruikelijk bezig 

zijn met hun genderidentiteit.  

De gemeente Zaanstad heeft zich de volgende punten tot doel gesteld: 

− Het stimuleren dat seksuele diversiteit meer bespreekbaar wordt.  
− Het bevorderen dat LHBTI’s zich veiliger voelen op school, straat en werk. 
− Het ondersteunen van projecten om kinderen op scholen van jongs af aan bewust te 

maken van gedrag en omgangsvormen en de effecten daarvan op anderen. 
 

De Partij voor Ouderen en Veiligheid wil in samenwerking met de organisaties van de 

doelgroep zoals het COC & LHBTI-netwerk Zaanstad, Roze in Blauw van de politie, 

Transgender Network Nederland, de Zaanse scholen en de Zaanse verzorgingstehuizen het 

volgende realiseren: 

Stoppen met de subsidie van Bureau Discriminatiezaken en deze subsidie inzetten om in 

overleg met Roze in Blauw van de Politie Zaanstreek/Waterland, hen meer zichtbaarheid te 

geven en zo de aangiftebereidheid vergroten. 

Een streng optreden tegen elke vorm van geweld tegen LHBTI-inwoners. 

Zaanse scholen moeten verplicht voorlichting geven over mensen met een andere geaardheid. 

Het voorlichtingspakket moet in samenwerking met Roze in Blauw, LHBTI-netwerk 

Zaanstad, Transgender Network Nederland en het COC worden samengesteld en afgestemd 

worden op toegankelijkheid naar gelang het niveau van de leerplichtigen. 
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De landelijke politiek, onze standpunten 

Ondanks het feit dat de Partij voor Ouderen en Veiligheid een regionale partij is, heeft zij 

toch de behoefte om over een aantal zaken, welke door de landelijke politiek worden 

geregeld, een standpunt in te nemen en dit aan de kiezers van Zaanstad kenbaar te maken. 

AOW-leeftijd 

Het zal u wellicht niet verbazen wanneer wij zeggen dat de AOW-leeftijdsgrens terug moet 

worden gebracht naar 65 jaar. Er komt voldoende geld aan AOW-premie binnen om dit te 

kunnen bekostigen, ook in de toekomst, maar dan moeten de Haagse politici deze gelden 

niet, zoals ze nu doen, voor andere doeleinden gebruiken. 

Zorgpremie en eigen risico 

Door de zorg te privatiseren zouden de zorgkosten door de marktwerking dalen. 

Het tegendeel is bewezen. De Partij voor Ouderen en Veiligheid is voorstander van het 

terugdraaien van de marktwerking in de zorg, door invoering van een nieuw door de overheid 

gestuurd en gecontroleerd zorgstelsel. Een ziekenfonds 2.0 waarbij iedereen verplicht is 

aangesloten met een inkomensafhankelijke, gemaximaliseerde premie zonder een extra eigen 

bijdrage. 

Euthanasie / voltooid leven 

Met betrekking tot euthanasie dienen de mogelijkheden binnen de huidige wetgeving en 

rechtspraak beschikbaar te blijven. Wij zijn, met inachtneming van zorgvuldigheidscriteria en 

strikte voorwaarde van verstrekking door een arts, voorstander van een 'laatste-wil-pil'. 

Basis-, middelbaar, hoger en wetenschappelijk onderwijs 

In het basisonderwijs dienen de indirecte taken voor de leerkrachten te worden verminderd 

en de klassen te worden verkleind, waardoor er meer aandacht is voor de leerlingen. 

Daarnaast dienen scholen te kunnen beschikken over voldoende ondersteunend personeel. 

Het onderwijs dient aan te sluiten op de snelle ontwikkeling in de maatschappij. 



 

 

 

 

Verkiezingsprogramma Partij voor Ouderen en Veiligheid Zaanstad 2018-2022 pag. 25 

 

Wij zijn voorstander van het herinvoeren van de ambachtsschool. De positie en de beloning 

van onderwijzers en leraren moet worden versterkt. 

Het lage btw-tarief 

Het lage btw-tarief, dat wordt geheven over levensmiddelen en eerste levensbehoefte zoals 

kraanwater, brood, melk, fruit et cetera zal door het nieuwe kabinet worden verhoogd van 6% 

naar 9%. Schandalig en onacceptabel, want weer worden ouderen, niet werkenden en mensen 

met een uitkering hiermee gekort in hun besteedbare inkomen. Want de zogenaamde 

compensatie in de inkomstenbelasting is alleen van toepassing voor werkenden. Ouderen die 

met pensioen zijn, mensen zonder werk of met een uitkering worden niet of nauwelijks 

gecompenseerd, dus betalen zij de rekening. 
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