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Voorwoord
Dit is het verkiezingsprogramma 2022-2026 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 onafhan-
kelijk en niet gebonden aan landelijke partijpolitiek.

Wij komen op voor de belangen van de Zaanse bevolking 
met daarbij specifieke aandacht voor de ouderen in de 
samenleving. Voor de steeds groter wordende groep 
ouderen is het belangrijk dat hun belangen vertegen-
woordigd zijn. De Partij voor Ouderen en Veiligheid doet 
dat in de gemeenteraad van Zaanstad.

Ons doel is het creëren van optimale leefomstandigheden 
voor alle inwoners en deze optimaal de kans te bieden 
een bijdrage te leveren aan de politieke en 
maat  schap  pelijke besluitvorming (artikel 2 oprichtings-
akte). 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 onze 
burgers, met name die van de ouderen, gehandicapten 
en minder draagkrachtigen.

Ik wens u veel leesplezier en hoop te mogen rekenen 
op uw steun, zodat wij straks gezamenlijk Zaanstad 
een stukje veiliger, socialer en leefbaarder kunnen 
maken. 

 Ton Brekelmans 
 Partijvoorzitter



Inleiding
Zaanstad verdient beter

Dat is het motto waaronder wij de verkiezingen voor 
de gemeenteraad op 16 maart 2022 ingaan. En het mag 
duidelijk zijn wat wij hiermee bedoelen.

Tal van collegebesluiten (besluiten door B&W) worden 
genomen in het belang van de gemeente Zaanstad, het  
zogenaamde algemeen belang. Deze besluiten worden 
daarna voor een zienswijze of besluitvorming voorgelegd 
aan de gemeenteraad. Het college van Burgemeester en 
Wethouders zijn, samen met de ambtenaren, in dienst 
bij de gemeente Zaanstad en zij dienen dan ook haar 
belangen te behartigen.

De gemeenteraad is gekozen door de burgers van 
de gemeente en is niet in dienst bij de gemeente 
Zaanstad. Naast het controleren van het college van 
Burgemeester & Wethouders of zij haar taken goed 
uitvoert en het stellen van kaders voor het toekomstig 
beleid van de gemeente, zijn de gemeenteraadsleden ook 
volksvertegenwoordigers. 

Volksvertegenwoordigers voor de burgers van Zaanstad 
en haar belangen. Daar waar het botst tussen het belang 
van Zaanstad en die van de burger, stellen wij het belang 
van de burger voorop en zeggen:
 ▪ Zorg voor een adequaat participatiebeleid.
 ▪ Neem bezwaren van de benadeelde partij(en) serieus.
 ▪ Zorg ervoor dat benadeelde partij(en) voldoende 
worden gecompenseerd, zowel maatschappelijk  
als financieel.

 ▪ Stop het eindeloos procederen tegen de burgers.
 
Alleen dan is het mogelijk te werken aan een beleid dat 
op een brede steun vanuit de samenleving kan rekenen, 
een beleid voor Zaanstad en haar burgers als geheel.  
Een beleid dat heel hard nodig is.



Inhoudsopgave
Onze speerpunten 1

Veiligheid 3
Zorgen over beschikbaarheid hulpdiensten 3
Terugdraaien sluiting politieposten 3
Relschoppers en veelplegers 3
Gebied preventief fouilleren uitbreiden 4
Drank- en drugsoverlast In ‘t Veldpark 4
Beleidsverbetering bij sluiting drugspanden 4
Vergunning coffeeshop Zaanstad-Noord 4

Zorg en ouderenzorg 5
Bezuinnigingen niet ten koste van zorg 5
Budget voor huishoudelijke hulp 5
Meer geld voor hulpmiddelen 5
Wethouder Ouderenzorg  5
Thuishuis tegen eenzaamheid 5

Welzijn en sociale zaken 6
Sport en ontspanning met aandacht voor  
ouderen en mensen met een beperking 6
Dieren en dierenwelzijn 6
Immigratie en integratie 6

LHBTIQ+ 7

Kunst en cultuur 8
Kosten Monet 8
Subsidies in vehouding tot prestatie 8
Cultuur verspreid in heel Zaanstad 8
Subsidies voor buurthuizen 8

Werk en Inkomen 9
Flexibeler bestemmingsbeleid 9

Onderwijs 9
Schoolzwemmen 9
Volwassenenonderwijs 9

Wonen 10
Voldoende betaalbare huurwoningen  
voor jongeren en ouderen 10
Thuishuizen  10
Knarrenhofjes en generatiehofjes 10
Doorstroming stimuleren 10
Geen voorrang statushouders op woningmarkt 10

Openbare ruimte  11
Transformatiefonds 11

Verkeer, openbaar vervoer en parkeren 12
Verzet tegen betaald parkeren 12
Blauwe zones in winkelgebieden 12
Gratis openbaar vervoer voor senioren 12
Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer 12

Financiëel beleid 13
Verstrekken en verantwoorden van subsidies 13
Verlaging schuldenlast 13
3 Miljoen per jaar 13
Erfpachtbeleid 13

Publieke dienstverlening 14
Behoud loketfunctie Zaanstad 14
Beschikbaarheid geldautomaten 14

Bestuur en organisatie 14
Meer vaste medewerkers, minder wethouders 14
Burger en bestuur 14
Een integere en betrouwbare overheid 14

Milieu 15
Ondergrondse containers behouden 15
Meer vuilnisbakken, minder afvaldumpingen  15
Gezondheidsrisico's vuilstort Nauerna 15
Klimaat 15

De landelijke politiek, onze standpunten 16
Steeds meer ouderen in uitzichtloze geldnood 16
Inkomensverlies bij WIA-uitkering verlagen 16
Afschaffen kostendelersnorm  17
Uitkering en AOW niet loskoppelen 17
AOW-leeftijd terug naar 65 jaar 17
Marktwerking in de zorg afschaffen 17
Recht op euthanasie / voltooid leven  17
Minder werkdrukin het onderwijs 17
Btw-tarief levensmiddelen verlagen 17

Onze partij 18
Huidige raadsfractie 18
Contactgegevens 18
Onze kandidaten in 2022 18



Partij voor Ouderen en Veiligheid Zaanstad Verkiezingsprogramma 2022-2026 pagina 1 van 20

Onze speerpunten
Wij stemmen voor: 

 � Meer betaalbare huurwoningen voor Zaanse 
ouderen en jongeren.

 � Verlaging van gemeentelijke belastingen en 
afschaffen hondenbelasting.

 � Verbinding A8/A9 en openstelling busbrug, snel 
realiseren.

Wij stemmen tegen: 
 ½ Onevenredig veel geld naar Poelenburg / 

Peldersveld.
 ½ Het autoluw maken van Zaanstad.
 ½ Het verlenen van voorrang aan statushouders bij 

het toewijzen van een sociale huurwoning.

Naast tal van zaken die wij ook belangrijk vinden, 
hebben wij 10 speerpunten die wij in de komende 
raadsperiode wensen te realiseren.

1. Verlaging afvalstoffenheffing en rioolrecht  
voor éénpersoonshuishoudens

Wij zijn voor een eerlijke verdeelsleutel van gemeen-
telijke belastingen. De vervuiler betaalt. Iemand 
die alleen woont produceert zowel minder afval als 
afvalwater dan huishoudens van meerdere personen. 
Daarom vinden wij dat de riool-afvalstoffenheffing voor 
eenpersoons huishoudens verlaagt moet worden ten 
opzichte van meerpersoonshuishoudens.

2. Een veilige en toegankelijke openbare ruimte
Wij vinden dat de stadsverlichting overal op orde 
moet zijn. Daar waar het nodig is voor het vergroten 
voor de veiligheid, moeten voldoende werkende 
surveillance camera’s aanwezig zijn. Trottoirs moeten 
altijd obstakel vrij gehouden worden. Mensen met een 
rollator, rolstoel of visuele beperking moeten ongehin-
derd gebruik kunnen maken van de trottoirs. Een goed 
onderhouden schone openbare ruimte draagt ook bij 
aan het veiligheidsgevoel op straat.

3. Goed openbaar vervoer in geheel Zaanstad
Zaanstad heeft een goed openbaar vervoer netwerk 
nodig, van stadscentra tot dorpen, van dorpen tot 
wijken en van wijken naar buurtschappen en wij 
maken ons hier hard voor. Wij zijn voor gratis openbaar 
vervoer voor ouderen gekoppeld aan en afhankelijk 
van leeftijd (bijvoorbeeld vanaf 65 jaar) en inkomen, 
wellicht als onderdeel van een Zaanse inwonerspas. 
Ook het openbaar vervoer in de late avond/nacht van 
en naar onder andere regio Amsterdam moet beter, 
frequenter en veiliger.

4. Blauwe zones rond winkelcentra handhaven en op 
Marktplein in Wormerveer geen betaald parkeren

Het huidige college is plannen aan het voorbereiden 
om de blauwe zones rond winkelcentra om te 
vormen tot plaatsen met betaald parkeren. Ook op 
het Marktplein in Wormerveer, nu nog gratis, wil dit 
college betaald parkeren invoeren. Voor onze partij 
onbespreekbaar.

5. Extra locatie burgerzaken in Zaanstad Noord
Vanaf het moment dat het gemeentehuis in Zaandijk 
plaats moest maken voor het nieuwe gemeentehuis in 
Zaandam, hebben wij als enige partij ieder jaar bij de 
behandeling van de begroting voorstellen gedaan voor 
een extra locatie burgerzaken in Zaanstad-Noord. 

Het nieuwe gemeentehuis is voor veel inwoners uit 
het noorden van de stad te ver weg. Ook de groei van 
het noordelijke deel van de stad, Saendelft, Meneba, 
Kreekrijk zorgen voor een verdere groei van het aantal 
noordelijke inwoners. Nog meer reden voor een extra 
locatie voor burgerzaken in het noorden van Zaanstad 
waar alle documenten kunnen worden verkregen 
waarvoor men nu naar Zaandam moet.

6. Voldoende veilige en bereikbare pinautomaten
Onze maatschappij vraagt dat ouderen langer prettig 
en zelfstandig dienen en kunnen te blijven wonen en 
financieel, sociaal en maatschappelijk hun “eigen boon-
tjes” te doppen. Er is echter een tendens gaande dat er 
meer pinautomaten verdwijnen en de mogelijkheid tot 
“binnen” pinnen afneemt, maar de vraag naar contant 
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geld blijft bij ouderen onverminderd hoog. Wij streven 
ernaar om op voldoende veilige en bereikbare plekken 
pinautomaten in de gehele gemeente Zaanstad aan te 
bieden. Niet alleen in de stadscentra, maar ook in de 
dorpen en buurtschappen.

7. Voldoende openbare toiletten
Vorige colleges hebben de openbare toiletten uit de 
publieke ruimte wegbezuinigd. Als het aan de Partij 
voor Ouderen en Veiligheid ligt worden alle stadscentra 
en druk bezochte publieke ruimtes weer voorzien van 
voldoende openbare toiletten. 

8. Een reële afkoopsom van erfpachtgrond
In Zaanstad staan ruim 9.000 woningen op erfpacht-
grond. Vanaf 1995 hebben woningeigenaren de 
mogelijkheid om deze grond te kopen. In 2007 heeft de 
gemeente eenzijdig bepaald dat de geldende regeling 
hiervoor moest worden veranderd, wat betekende 
dat het ruim 30% duurder werd. Ook kon (wil) de 
gemeente geen duidelijkheid geven over de hoogte van 
de nieuwe jaarlijkse vergoeding (canon)op het moment 
dat de eerste erfpachtperiode afloopt. Onze partij blijft 
erop aandringen dat er snel duidelijkheid komt over 
een nieuwe en eerlijke geprijsde erfpacht vergoeding. 

9. Buurthuizen volledig subsidiëren
Buurthuizen zijn van oorsprong opgezet om activi-
teiten voor buurtbewoners te organiseren. Om deze 
activiteiten te bekostigen is voldoende subsidie vanuit 
de gemeente noodzakelijk. Voorwaarden voor deze 
subsidie is voor ons dat de buurthuizen zich richten op 
hun kerntaken en zich niet bezig houden met commer-
ciële activiteiten. Daar zijn commerciële bedrijven voor. 

10. Evenemententerrein in Zaanstad Noord
Zaanstad Noord heeft in zo goed als alle opzichten 
jaren in de schaduw gestaan van Zaandam. Er is niet 
echt een podium voor instellingen die zich willen laten 
zien zoals toneel, muziekverenigingen, bandjes of dans-
gezelschappen. Voorzieningen voor deze doelgroepen 
gaan naar Zaandam. Dat is niet uit te leggen. 

Daarom is het dringend noodzakelijk dat er een evene-
mententerrein komt in Zaanstad Noord, zodat al deze 
creatieven een podium kunnen hebben. Dit terrein kan 
gebruikt worden voor festivals, kermissen en andere 
feesten. Zaanstad Noord heeft dat verdiend.

Zaanstad is groter dan Zaandam alleen,  
het is tijd voor Zaanstad Noord.
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Veiligheid
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 regel geving 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. Maar ook aan voorlichting over criminaliteit via 
sociale media dient meer aandacht te worden besteed, met name aan ouderen.

Zorgen over beschikbaarheid hulpdiensten
Wij hebben in onze eerdere verkiezingsprogramma’s 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. Hierdoor 
kan optimale dienstverlening niet meer worden 
gegarandeerd. Deze hulpdiensten kunnen niet meer 
binnen de daarvoor vastgestelde tijden ter plaatse zijn.

Verder is gebleken dat brandweerauto’s vaak, door 
onderbezetting, niet meer onmiddellijk uit konden 
rijden en dat andere korpsen deze posten moesten 
overnemen waardoor aanrijtijden vaak niet meer 
werden gehaald.

Terugdraaien sluiting politieposten
Ook zijn veel politieposten 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. Onze bestuurders moeten 
zich, via de burgemeester, hiervoor keihard 
inzetten tijdens het overleg in de Veiligheidsregio.

Relschoppers en veelplegers
Er dient strenger opgetreden te worden tegen 
rel schop pers en veelplegers. Tegen hanggroepen 
die overlast bezorgen, dient opgetreden te worden. 
Schade veroorzaakt door relschoppers moet op de 
daders worden verhaald. Een lik-op-stuk-beleid is 
een manier om verdere overlast te voorkomen.
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Gebied preventief fouilleren uitbreiden
Bij ruzies en vechtpartijen worden tegenwoordig 
messen of andere steekwapens gebruikt. Zelfs het 
gebruik van vuurwapens of het dreigen hiermee neemt 
toe. Dit is voor onze partij onacceptabel. 

Wij schreven het al eerder, de veiligheid van alle 
burgers van Zaanstad dient gewaarborgd te zijn, dus 
ook die in de openbare ruimte. Inmiddels is besloten 
om Poelenburg en het uitgaanscentrum van Zaandam 
aan te wijzen als plekken waar onaangekondigde 
preventieve fouillering door de politie is toegestaan. Dit 
heeft inmiddels geleid tot resultaat, waardoor wellicht 
gewonden of erger is voorkomen.

Wij zijn voor uitbreiding van het gebied, waarbinnen 
onaangekondigd en preventief mag worden gefouil-
leerd, tot geheel Zaanstad. Hierdoor zal het aantal 
steek- en schietincidenten verder verminderen en is 
het argument van verplaatsing van tafel.

Drank- en drugsoverlast In ‘t Veldpark
In Zaanstad is drank- en drugsoverlast een probleem 
waar sneller en effectiever op gestuurd moet worden. 
Met name in het In ’t Veldpark te Zaandam waar de 
overlast inmiddels ernstige vormen heeft aangenomen.

Op initiatief van de Partij voor Ouderen en Veiligheid is 
nu gekozen voor een traject waarbij in samenwerking 
met de stichting Surant de overlast in het In ’t Veldpark 
daadwerkelijk wordt aangepakt en op termijn tot het 
verleden moet gaan behoren. Wij blijven deze ontwik-
keling monitoren en zullen de burgemeester hierop 
aanspreken als er geen resultaat behaald wordt.

Beleidsverbetering bij sluiting drugspanden
Zaanstad voert een beleid waarbij panden, die worden 
gebruikt voor wietteelt, voor minimaal 6 maanden 
worden gesloten. Wij willen hierin een onderscheid 
maken tussen overtreder en verhuurder. Wanneer de 
verhuurder van een woning of bedrijfspand weet dat 
dit wordt gebruikt voor deze illegale praktijken, kunnen 
wij ons vinden in het door Zaanstad gevoerde beleid. 

Anders is het wanneer een verhuurder hiervan niet 
op de hoogte is. En ook wanneer een verhuurder 
merkt dat deze illegale praktijken plaatsvinden en de 
verhuurder dit aan de gemeente, politie of handhaving 
heeft gemeld. Dan dient er een ander beleid te worden 
gevoerd. Een beleid dat is gericht op bescherming van 
de verhuurder en een hardere aanpak van de wetsover-
treder. Nu komt de wetsovertreder weg met een lichte 
straf, maar de eigenaar van het pand wordt opgezadeld 
met een inkomensderving van 6 of 9 maanden.

Vergunning coffeeshop Zaanstad-Noord
Zaanstad heeft drie vergunningen verleend voor 
het exploiteren van een coffeeshop en alle drie in 
Zaandam. Omdat er ook mensen in het noorden van 
Zaanstad zijn die behoefte hebben aan softdrugs, is er 
een levendige illegale handel ontstaan en rijden
drugskoeriers af en aan tussen Zaandam en het 
noorden van de gemeente. Wij zijn voorstander van 
het verplaatsen van één van deze vergunningen naar 
het noorden van de stad op een plaats waar omwo-
nende er geen overlast van hebben. Hierdoor zal de 
illegale handel verminderen en zijn drugs koeriers-
diensten minder rendabel waardoor ook deze zullen 
verminderen.
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Zorg  
en ouderenzorg
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 denken dat, ondanks alle goede 
bedoelingen, deze sociale wijkteams niet altijd over 
de nodige expertise beschikken om veelal gecom-
pliceerde vraagstukken of problemen op de juiste 
manier te benaderen en af te handelen.

Bezuinnigingen niet ten koste van zorg
Jeugdzorg slokt voor een groot deel ons zorgbudget 
op. Na de drie decentralisaties bleek al snel dat de 
Rijksoverheid na het overdragen van haar taken, de 
gemeenten van veel te weinig budget voorzag om de 
zorgtaken op een goede manier uit te voeren.

Het huidige college denkt deze tekorten voor een deel 
terug te brengen door een beleid waarbij op de zorg 
zelf wordt bezuinigd. Wij delen deze mening niet. Er 
moet sowieso meer budget vanuit de Rijksoverheid 
komen. Daarnaast vinden wij dat een bezuiniging 
kan worden gevonden door zorgaanbieders, bij het 
afsluiten van nieuwe contracten, te bewegen de vaak 
veel te hoge tarieven te verlagen. Hierdoor kan de zorg 
zelf in stand blijven.

Budget voor huishoudelijke hulp
Door het sluiten van bejaarden- en verzorgingshuizen, 
worden ouderen steeds meer gedwongen om langer 
zelfstandig te blijven wonen. Dat kan alleen als deze 
ouderen voldoende ondersteuning krijgen. Je kunt 
hierbij denken aan hulpmiddelen om mobiel te 
blijven en hulp in de huishouding. Uitgerekend op de 
budgetten hiervoor heeft het huidige college, evenals 
voorgaande colleges, flink bezuinigd. Voor ons onaan-
vaardbaar. Wij vinden dat er meer geld beschikbaar 
moet komen voor hulp in het huishouden zodat de 
hulpverlener, naast het huishoudelijk werk, ook nog 
even tijd heeft voor sociaal contact met degene die 
deze hulp ontvangt. 

Meer geld voor hulpmiddelen
Ook op de verstrekking van hulpmiddelen voor 
ouderen en gehandicapten is door het huidige en de 
voorgaande colleges flink bezuinigd. Voor hulpbehoe-
venden zijn er weinig tot geen mogelijkheden meer 
om een prettig bestaan te leiden en sociale contacten 
te onderhouden. Deze mensen kunnen daardoor in 
een isolement terecht komen. Dat is voor onze partij 
onacceptabel. Daarom dient er meer geld beschikbaar 
te komen voor hulpmiddelen, zodat ouderen en gehan-
dicapten op een prettige manier zelfstandig kunnen 
blijven wonen.

Wethouder Ouderenzorg 
In een tijd waarin de problemen van ouderen en de 
eenzaamheid onder deze groep een steeds groter 
probleem wordt en de ouderenzorg steeds complexer 
en omvangrijker wordt, pleit onze partij al jaren voor 
een wethouder met de portefeuille Ouderenzorg. 
Een wethouder die bij voorbeeld vaart zet achter de 
vernieuwing van verzorgingstehuis ‘Festina Lente’ in 
Assendelft. Wij wensen geen wethouder die slechts de 
naam “Ouderenbeleid“ aan haar portefeuille toevoegt, 
maar een die zich daadwerkelijk richt op ouderen en 
ouder worden.

Thuishuis tegen eenzaamheid
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 woon-
vorm waarbij alleenstaande ouderen gezamenlijk een 
woongroep vormen met behoud van zelfstandige 
woonruimte. Een woonproject met sociale huren. 
Wij willen dat een nieuw college, in samenwerking met 
de professionals van de Stichting Thuishuis, het thuis-
huis project oppakt en in Zaanstad realiseert.
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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 maatschappelijke leven en zelfontwikkeling. 

Wij streven ernaar om belanghebbenden meer te 
betrekken bij overheidsbeslissingen. Wij staan voor:
 ▪ Meer inspraak voor onze burgers
 ▪ Betaalbare mogelijkheden voor actieve deelname 
aan sporten en culturele activiteiten

 ▪ 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 zich dagelijks inzetten 
om hun medemens te helpen.

Sport en ontspanning met aandacht voor 
ouderen en mensen met een beperking
Sport en recreatie zijn voor de meeste Nederlanders 
belangrijke vormen van vrijetijdsbesteding. Het is 
bovendien onmisbaar voor de lichamelijke en geeste-
lijke gezondheid van jong en oud. Wij willen daarom 
de kwaliteit van sportaccommodaties in Zaanstad 
verhogen met speciale aandacht voor mensen met een 
beperking en voor ouderen.

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 ouderen-
recreatie, -educatie en ontspanning worden uitgebreid 
en verder worden ontwikkeld. Wij denken aan (vrijwil-
ligers) projecten door ouderen en gehandicapten voor 
ouderen en gehandicapten.

Dieren en dierenwelzijn
Een dier is een levend wezen en geen product of 
middel tot vermaak. Wij vinden 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 Zaanse wei of stal 
te vinden zijn.

Immigratie en integratie
Als het leven van mensen in gevaar komt door hun 
politieke of religieuze overtuiging, afkomst of seksuele 
geaardheid, zijn zij als vluchteling welkom in Zaanstad. 
Mits is vastgesteld wie zij zijn, waar zij vandaan komen 
en nadat gebleken is dat zij inderdaad als vluchtelingen 
kunnen worden aangemerkt. Aan de stroom van 
economisch vluchtelingen dient een halt te worden 
toegeroepen. Dit kan alleen door deze groepen mensen 
en uitgeprocedeerde asielzoekers als ongewenst 
vreemdeling aan te merken.
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LHBTIQ+
In 2015 is Zaanstad toegetreden tot de zogenaamde “regenbooggemeente”. De regenbooggemeenten krijgen een 
subsidie van het Rijk ten behoeve van de bevordering van de emancipatie en de zichtbaarheid van de inwoners 
die niet louter heteroseksueel georiënteerd zijn of bezig zijn met hun genderidentiteit.

Gemeente Zaanstad heeft zich de volgende punten tot doel gesteld:
 ▪ Het stimuleren dat seksuele diversiteit meer bespreekbaar wordt.
 ▪ Het bevorderen dat LHBTIQ’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.

Sinds de toetreding in 2015 zijn we niet verder 
gekomen dan een regenboogzebrapad en een 
regenboogvlag, die op het gemeentehuis notabene 
verkeerdom werd opgehangen. Op 14 maart 2018 
werd er door meerdere partijen een Regenboog 
Stembusakkoord ondertekend, een akkoord vol inten-
ties waar weinig van terecht is gekomen. 

LHBTI’s voelen zich in Zaanstad nog steeds niet veilig 
genoeg om hand in hand te lopen. Het is tijd dat er 
heldere en haalbare resultaatafspraken gemaakt 
worden waar alle LHBTIQ’s achter kunnen staan. 
Afspraken waarvan het resultaat zichbaar is. Anders 
staan alle partijen over 4 jaar weer bij het regenboog-
zebrapad een loos document te tekenen.

1. Maak burgemeester Jan Hamming ambassadeur 
van de LHBTIQ’s zodat hij, in navolging van de 
afspraak van zijn voorganger burgemeester 
G.Faber, persoonlijk opkomt voor de rechten en 
veiligheid van LHBTIQ’s.

2. Ken subsidie toe om de zichtbaarheid en vind-
baarheid van Roze in blauw van de politie in de 
gemeente te verhogen.

3. Als het aan ons ligt, komt een centraal aanspreek-
punt op het gemeentehuis voor LHBTIQ-
gerelateerde zaken. Deze geeft advies en begelei-
ding aan de doelgroep en een ieder die daar vragen 
over heeft en doet dat in samenwerking met 
diverse instanties.

4. Alle verzorgingstehuizen moeten ambiëren het 
Roze loper-certificaat te behalen en elke 4 jaar 
opnieuw een audit krijgen on het certificaat te 
behouden naar de eisen van de tijd.

5. Alle Zaanse scholen moeten verplicht voorlichting 
geven over geaardheid en genderidentiteit. In 
overleg met Zaanse scholen die al een Gay-Straight-
Alliance (GSA)-netwerk hebben, kijken hoe dit ook 
toegepast kan worden op andere scholen.

6. De gemeente ondersteunt paarse vrijdag en geeft 
hier meer aandacht aan.

7. Een transitieverlof voor ambtenaren van de 
gemeente Zaanstad. Transgender werknemers 
hebben zo voldoende tijd en ruimte voor de medi-
sche genderbevestigende behandeling. 

8. In overleg met Transgender Network Nederland 
in contact treden mat Zaanse inwoners die zich 
zorgen maken over de acceptatie van hun gende-
ridentiteit en op basis van deze informatie een op 
maat gemaakt beleid vormen. 

9. Streng optreden tegen elke vorm van geweld tegen 
LHBTIQ-inwoners.
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Kunst en cultuur
Een stad zonder kunst en cultuur is geen stad. Zaanstad is een stad met een Zaantheater, 
kunstobjecten in de openbare ruimte en een stad waar veel culturele instellingen actief zijn.

Kosten Monet
Omdat de schilder Monet 150 jaar geleden in de 
Zaanstreek een aantal schilderijen en schetsen maakte, 
besloot het college om een Monetjaar te organiseren. 
Er werd zelfs door het Zaans museum een schilderij van 
deze schilder aangeschaft voor een bedrag van  
€ 1,2 miljoen. Zaanstads bijdrage voor deze aankoop 
moest in het geheim worden besloten. Wij stemden 
tegen deze grote uitgave.

Cultuur verspreid in heel Zaanstad
Wij vinden dat je cultuur moet verspreiden en beleven 
door de hele stad en niet nagenoeg alleen geconcen-
treerd moet zijn in en rond Zaandam. 

Subsidies voor buurthuizen
Buuthuizen werden in 2014 gedwongen te sluiten of 
zelfstandig door te gaan, waarbij ze de verplichting 
opgelegd kregen commerciële activiteiten te ontwik-
kelen. Alleen dán zouden ze nog op subsidie van de 
gemeente kunnen rekenen. Wij hebben ons altijd uitge-
sproken tegen verzelfstandiging. Buurthuizen moeten 
volledig op subsidie van de gemeente kunnen rekenen, 
en zich onthouden van commerciële activiteiten. Wij 
vinden dat het openhouden en het financieren van 
buurthuizen een kerntaak is van de gemeente.

Subsidies in vehouding tot prestatie
In Zaanstad wordt aan de cultuursector jaarlijks ruim 
€ 13 miljoen aan subsidies verstrekt. De Partij voor 
Ouderen en Veiligheid is niet tegen het verstrekken van 
subsidies aan culturele instellingen, maar wij vinden 
dat dit wel kan worden verlaagd. Temeer omdat wij 
zien dat bij tal van instellingen de culturele prestatie 
niet in verhouding staat tot het bedrag van de subsidie. 

Zaantheater bij avond (uitsnede)  
In de voetsporen van Monet  

Peter de Rijcke
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Werk en Inkomen
Werkgelegenheid heeft bij ons een hoge prioriteit. Wij steunen het vestigen van bedrijven op de nieuwe locaties. 
Ondanks alle door het college gedane beloften over werkgelegenheid is hier weinig van terechtgekomen. 

Flexibeler bestemmingsbeleid
Het huidige college verbiedt op het Zuiderhout in 
Zaandam de vestiging van grote detailhandelsbedrijven 
en ziet liever dat deze bedrijven zich vestigen in het 
centrum van Zaandam. Maar daar is voor de vestiging 
van deze bedrijven onvoldoende oppervlakte aanwezig. 
Bovendien is het centrum, door het autoluw beleid van 
dit college, nauwelijks meer bereikbaar.

Deze bedrijven, die kunnen zorgen voor veel werkge-
legenheid voor jonge Zaankanters, wijken nu uit naar 
andere gemeenten waar zij wel welkom zijn. Wij zijn 
voor meer vrijheid in het gemeentelijk bestemmings-
beleid in winkelgebieden door beter te luisteren naar 
ondernemers en de kans tot (behoud van) vestiging van 
bedrijven te promoten.

Onderwijs
De Partij voor Ouderen en Veiligheid is vóór het behouden van kleinschalige scholen. Binnen grotere scholen-
gemeenschappen 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. 
Ook moet het veilig gebruik van internet en sociale media vast op het lesprogramma komen. Verder willen wij 
veel aandacht voor individuele ontwikkeling, vorming en speciale aandacht voor schoolsporten. 

Schoolzwemmen
Net als gymnastiek hoort zwemles 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 te worden teruggedraaid. 

Volwassenenonderwijs
Ook aan volwassenen dienen onderwijsfaciliteiten 
te worden aangeboden. Door scholing kan de lokale 
overheid bevorderen dat zij een arbeidsplaats kunnen 
vinden. Wij zijn groot voorstander van het bevorderen 
van ICT-onderwijs tegen betaalbare prijzen, zeker voor 
ouderen en minder draagkrachtigen.
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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 bouwprojecten moeten er voldoende betaalbare huurwoningen worden gerealiseerd en 
dient er rekening te worden gehouden met voldoende woningen voor ouderen en gehandicapten. 

Voldoende betaalbare huurwoningen voor 
jongeren en ouderen
In Zaanstad neemt het aantal ouderen toe. Er wordt 
van hen verwacht dat zij langer zelfstandig blijven 
wonen. Dat kan alleen wanneer de woning hiervoor 
geschikt is. Dit is vaak niet het geval. 

Daarnaast kent Zaanstad een lange wachtlijst voor 
starters. Voor hen is het haast onmogelijk om een huis 
te kopen en zij moeten vele jaren moeten wachten om 
voor een social huurwoning in aanmerking te komen. 
Dit dankzij het geringe aantal sociale huurwoningen. 
Zaanse woningbouwplannen moeten daarom een 
ondergrens van minimaal 30% sociale huurwoningen 
bevatten. Binnen de plannen moet er ruimte zijn voor:
 ▪ Seniorenwoningen
 ▪ Zorgwoningen 
 ▪ Starterswoningen 

Betaalbare koopwoningen moeten onderdeel zijn van 
ieder woningbouwproject. We bedoelen hier woningen 
die starters en doorstromers wel kunnen financieren.
De plannen binnen “MAAK Zaanstad” moeten worden 
gerealiseerd. Het bevordert de doorstroming binnen 
onze gemeente en biedt Zaanse woningzoekenden een 
kans op een betaalbare woning. Dat is een voorwaarde 
voor het terugdringen van de lange wachtlijsten voor 
toewijzing van een sociale huurwoning aan Zaanse 
woningzoekenden.

Thuishuizen 
In de vorige raadsperiode werd een initiatief van onze 
partij, de introductie van het “Thuishuis”, raadsbreed 
gesteund. In tal van andere gemeenten zijn Thuishuis-
zorgwoningen gerealiseerd met een sociale huur. Uit 
onderzoek blijkt dat dit ook in Zaanstad financieel 
haalbaar is. De zorgwoningen kunnen in samenwerking 
met de stichting Thuishuis worden gerealiseerd voor 
alleenstaande ouderen die zo kunnen doorstromen 
vanuit een vaak grote flat of ruime eengezinswoning.
Zorgwoningen die met eigen woonruimte en gemeen-
schappelijke ruimte, de eenzaamheid onder alleen-
staande ouderen tegen kan gaan.

Knarrenhofjes en generatiehofjes
Knarrenhofjes zijn woonvormen van veilig wonen 
met veel privacy en alle voordelen van samenwonen. 
Het is een woonvorm waarin mensen elkaar zonder 
enige verplichting kunnen helpen. Dit is ideaal voor 
de moderne senior die zelfstandig wil blijven wonen, 
en steeds minder op mantelzorg en kinderen kan 
terugvallen.

Generatiehofjes zijn bedoeld voor mensen van 19 tot 
109. Hier kunnen starters, jongeren, jongere ouderen 
en senioren (onder elkaar) wonen in een levendige 
gemeenschap waar men elkaar kent en zo nodig helpt.

Doorstroming stimuleren
De doorstroming van ouderen vanuit een grote huur-
woning naar een kleinere senioren- of zorgwoning 
stimuleren kan worden gestimuleerd met een ruim-
hartige verhuisvergoeding. Ook aan de belangen van 
jongeren (starters) en de zogenaamde eenpersoons-
huishoudens 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 gelijk vloerse woningen), 
jongeren en alleenstaanden. 

Bij toewijzing van woonruimte dienen inwoners van 
Zaanstad en Zaanse werknemers voorrang te krijgen op 
woningzoekenden van buiten onze gemeente.

Geen voorrang statushouders op woningmarkt
Zaanstad is verplicht om jaarlijks een door de overheid 
vastgesteld aantal statushouders van een sociale 
huurwoning te voorzien. Zaankanters die al jaren staan 
ingeschreven voor woonruimte worden gepasseerd. 
In feite kun je dus stellen dat statushouders voorrang 
krijgen bij de toewijzing van de beschikbare sociale 
huurwoningen. Voor ons onacceptabel. Statushouders 
dienen gewoon achteraan te sluiten bij de verdeling 
van de beschikbare (sociale) huurwoningen.
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Openbare ruimte 
Veiligheid in de openbare ruimte betekent ook een 
veilige openbare ruimte. Een veilige openbare ruimte 
heeft goed begaanbare wegen en trottoirs, goed 
onderhouden groenvoorzieningen en is schoon en 
opgeruimd.

Zaanstad kampt al jaren met een ernstige achterstand 
in het onderhoud hiervan. De achterstand is met  
€ 5,4 miljoen verder opgelopen tot een bedrag van  
€ 41,5 miljoen. Dat wil zeggen € 41,5 miljoen 
tekort om deze achterstanden weg te werken.

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 veel meer gaat kosten. 

Transformatiefonds
Dit Transformatiefonds is een reserve die gecreëerd is 
om subsidie te verstrekken bij woningbouwprojecten 
met een onrendabele top. Dat wil zeggen wanneer een 
projectontwikkelaar woningen in Zaanstad wil gaan 
bouwen maar er onvoldoende winst overblijf, dus met 
een onrendabele top, krijgt deze ontwikkelaar geld 
vanuit dit fonds om op die manier 
een rendabele top te behalen.

Wij hebben bij het creëren van dit fonds tegen deze 
bestemming gestemd, omdat wij van mening zijn 
dat gemeenschapsgeld hiervoor niet is bedoeld. 
Deze reserve is inmiddels opgelopen tot miljoenen 
euro’s en wij vinden dat hieruit gelden kunnen 
worden gehaald om de achterstand in het onderhoud 
van de openbare ruimte versneld in te lopen.
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Verkeer, openbaar vervoer en parkeren
Wij zijn voorstander van een aansluiting van de A8 op de A9, waarbij de Heemskerk-variant onze voorkeur heeft. 
Het vergroot de doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid van Zaanstad noord. Zaanstad moet stoppen 
met het “autoluw maken” van haar stadscentra. Stadscentra dienen toegankelijk en bereikbaar te zijn met 
voldoende parkeerfaciliteiten en aansluiting op Openbaar Vervoer.

Verzet tegen betaald parkeren
Het college wil betaald parkeren invoeren op plaatsen 
waar de directe bewoners dit onwenselijk vinden en 
hierbij de draagvlakmeting onder de bewoners los 
laten. Wij blijven ons daartegen 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. 

Blauwe zones in winkelgebieden
Om de Zaanse winkelgebieden aantrekkelijker te 
maken, heeft onze partij zich de afgelopen periode 
met succes ingezet om een aantal winkelgebieden 
van blauwe parkeerzones te voorzien. Het zijn de 
Zaanse ondernemers die mede dankzij deze blauwe 
zones, hun investeringen en inzet de winkelgebieden 
weer succesvol hebben gemaakt. Een goed voor-
beeld hiervan is de ontwikkeling van de Zaanbocht in 
Wormerveer. 

Het college heeft plannen om de blauwe zones rond 
de winkelgebieden in te ruilen voor betaald parkeren. 
Het gevolg hiervan zal een terugloop van het aantal 
bezoekers betekenen, waardoor de inspanningen en 
investeringen van deze ondernemers zullen verdwijnen.
Ook het Marktplein te Wormerveer dreigt haar status 
van gratis parkeren te verliezen. Hierdoor zullen de 
omliggende wijken te maken krijgen met een nog 
grotere parkeerdruk.

Gratis openbaar vervoer voor senioren
Om de eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan, 
zijn wij voorstander van gratis openbaar vervoer voor 
ouderen vanaf 65 jaar. Dit zou kunnen met een Zaanse 
inwonerspas. Wij vinden het noodzakelijk dat er voor 
alle gebieden van Zaanstad een goed openbaar vervoer 
dient te zijn, zowel overdag als in de nacht. Wij zullen 
initiatieven ondersteunen voor het doortrekken van de 
Metro van Amsterdam Noord naar Zaanstad en verder. 

Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer
De fracties van de Partij voor Ouderen en Veiligheid 
in Zaanstad en Wormerland hebben zich van meet 
af aan verzet tegen het vernieuwen van de Zaanbrug 
en gepleit voor renovatie. De raming van kosten voor 
de nieuwbouw is de € 30 miljoen al gepasseerd en 
zal nog verdertoenemen, terwijl bij renovatie de brug 
nog minimaal 50 jaar mee zou kunnen en hiermee 
vele miljoenen zouden kunnen worden bespaard. De 
plaatselijke bewoners en ondernemers hebben grote 
zorg over de verkeerssituatie, de mogelijkheid van 
parkeren en de duur hiervan, wanneer de nieuwbouw 
aanvangt. Bij renovatie zou deze overlast en de duur 
hiervan kunnen worden verkort.

Wij vrezen dat deze problematiek door Zaanstad wordt 
onderschat en de ondernemers, met name in de retail, 
hierdoor grote omzetverliezen tegemoet kunnen zien.
En dit bovenop de omzetverliezen ten gevolge van 
de maatregelen van de Covid-epidemie. Wij vinden 
dat Zaanstad voor aanvang van de nieuwbouw met 
deze ondernemers bindende afspraken moet maken 
over een goede bereikbaarheid van deze Retail onder-
nemers. Afspraken waar deze ondernemers zich in 
kunnen vinden.
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Financiëel beleid
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 ontwerpbestemmingsplan moet altijd een exploitatie-
opzet, een risicoanalyse en een financieel dekkingsplan geleverd worden.

Verstrekken en verantwoorden van subsidies
Zaanstad verstrekte in 2020 zo’n € 32 miljoen aan 
subsidies. Deze variëren van enkele honderden euro’s 
tot miljoenen per aanvraag. Veel van deze subsidies 
worden verstrekt aan totaal onbekende of dubieuze 
stichtingen, verenigingen of instellingen. Ook de cont-
role op veel van de bestedingen laat te wensen over. 

Wij denken dat de verantwoording en besteding van 
subsidiegelden heel snel op de schop moet en plaats 
moeten maken voor een systeem waarbij naast de 
verplichting subsidies op te nemen in de jaarstukken, 
ook de controle beter moet. Wij willen deze subsidies 
en geldsmijterijen dan ook aan banden leggen en 
verscherping van de verantwoording.

Verlaging schuldenlast
De schuldenlast van Zaanstad is enorm. Uit de jaar-
stukken over 2020 blijkt dat dit college in drie jaar tijd 
de schuldenlast aan banken en andere geldverstrekkers 
met € 60 miljoen heeft laten toenemen tot een bedrag 
van € 648 miljoen. Met een eigen vermogen van  
€ 20 miljoen, kun je dus rustig stellen dat de zo 
bejubelde Gedempte Gracht en omstreken niet van 
Zaanstad is, maar van de bank. Wij blijven zeggen dat 
de schuldenlast van onze gemeente naar beneden 
moet. Dat zal niet eenvoudig zijn omdat dit een project 
zal zijn van tientallen jaren, maar met een efficiënt 
financieel beleid zullen wij hiernaar streven. 

3 Miljoen per jaar
Daarom dient er te worden geschrapt in de uitgaven, 
niet in de zorg of op veiligheid, niet op buurthuizen of 
onderwijs, maar minimaal € 3 miljoen per jaar op de 
oncontroleerbare subsidiestroom. Op die manier kun je 
in 30 jaar de schuldenlast met € 90 miljoen verlagen.

Erfpachtbeleid
In Zaanstad staan ruim 9.000 woningen op erfpacht-
grond. De woningeigenaren hebben vanaf 1995 de 
mogelijkheid om de grond te kopen. Maar in 2007 
heeft de gemeente eenzijdig bepaald dat de geldende 
prijsberekening hiervoor moest worden veranderd.
Ondanks veel protesten vanuit de Zaanse samenleving 
bleef de gemeente volharden in haar nieuwe manier 
van berekenen, dat heeft geresulteerd in een gang naar 
de rechtbank van enkele Zaanse erfpachters en de BEZ, 
(Belangenvereniging Erfpacht Zaanstad). Zover had het 
nooit mogen komen.

Zaanstad had beter naar de belanghebbende moeten 
luisteren en met hen een compromis zien te bereiken.
Het is inmiddels een langslepende zaak geworden 
tussen de gemeente Zaanstad, bewoners en belangen-
vereniging. Het gerechtshof in Den Haag heeft een 
tussenvonnis gedaan en de belangenvereniging denkt 
dat er een compromis uitkomt. Er staat in februari 2022 
een mondelinge behandeling gepland. De definitieve 
uitspraak zal nog lang op zich laten wachten.
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Publieke dienstverlening
We leven in een tijd dat een groot deel van de informatie ons digitaal bereikt. De gemeente heeft 
met haar 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 vinden dat ook de informatie vanuit de gemeente 
via een gratis weekblad gehandhaafd dient te blijven. 
Daarnaast blijven wij vinden dat de digitalisering 
veel te snel en vaak niet goed doordacht tot stand is 
gekomen. Hierdoor hebben tal van mensen problemen 
met de communicatie met de gemeente. Digitalisering 
moet dan ook zorgvuldig en in kleine stappen gebeuren 
waarbij de burger altijd op een andere manier met de 
gemeente moet kunnen blijven communiceren.

Behoud loketfunctie Zaanstad
Het is noodzakelijk dat de loketfunctie in stand blijft. 
Zaanstad heeft besloten dat er voortaan voor een 
loketbezoek een afspraak moet worden gemaakt. 

Wij begrijpen dat dit voor de gemeente, maar ook voor 
de burger handig kan zijn. Het vermindert de wacht-
tijden. Wij vinden wel dat er minimaal een loket open 
dient te blijven voor inloop zonder afspraak.

Beschikbaarheid geldautomaten
Er verdwijnen telkens meer geld pinautomaten en 
moet je soms kilometers afleggen om contant geld op 
te nemen. Voor ouderen en gehandicapten levert dit 
problemen op. Wij zien het als een taak van het college 
om, in overleg met banken en winkeliers of eigenaren 
van panden die daar geschikt voor zijn, ervoor te 
zorgen dat burgers binnen een aanvaardbare afstand 
veilig contant geld op kunnen nemen.

Bestuur en organisatie
Dankzij het beleid is het ambtelijk apparaat ingekrompen. Het gemeentehuis blijkt veel te groot. Gebleken is dat 
in verschillende sectoren van het ambtenarenapparaat de tegenstellingen (misschien wel belangen) te groot zijn. 
Onacceptabel. De bestuurbaarheid van de stad en dienstverlening aan de burgers komt zo onder druk te staan. 

Meer vaste medewerkers, minder wethouders
Het is zaak in de komende periode het ambtenaren-
korps uit te breiden met vaste 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 wethouders weer 
terug moet worden gebracht naar maximaal zes fte's. 

Burger en 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 voldoende te worden 
gecompenseerd als zij, door beleidsbeslissingen in het 
algemeen belang, worden benadeeld. Het bestuur van 
Zaanstad hoort hierin ruimhartig te zijn, zodat burgers 
dit niet via eindeloos procederen moeten afdwingen.

Een integere en betrouwbare overheid
Integriteit van ambtenaren en politici staat bij ons hoog 
in het vaandel. Als burgers het niet eens zijn met een 
beslissing van Zaanstad en zij daarom een juridische 
procedure tegen de gemeente beginnen, horen ambte-
naren en bestuurders interger te handelen, ook al zou 
dat de belangen van Zaanstad schaden.
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Milieu
Wij zijn voor het scheiden en hergebruik van afval, maar tegenstander van het nieuwe systeem van afval 
inzamelen. Inmiddels is gebleken dat het ophalen van gemengd afval en het achteraf scheiden hiervan  
goedkoper is dan het huidige systeem van gescheiden aanbieden en ophalen.

Ondergrondse containers behouden
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. Ondergrondse containers dienen 
wanneer zij vol zijn direct te worden geleegd. Hiermee 
kan worden voorkomen dat mensen hun afval ernaast 
zetten wat tot nog meer zwerfafval zal leiden.

Saendelft
Deze wijk is ingericht met ondergrondse containers. 
Vanaf het eerste moment moesten de bewoners hun 
vuilnis naar deze ondergrondsecontainers brengen. 
Zaanstad en HVC willen in deze wijk de ondergrondse 
containers vervangen door plastic containers. Een 
blauwe voor papier, een groene voor het tuinafval, een 
oranje voor het plastic en een grijze voor het restafval. 
Iedere woning wordt op deze manier opgezadeld met 
vier containers.

Saendelft is hierop niet gebouwd en ingericht. Bij 
talloze woningen ontbreekt een plek voor de deur, 
waardoor deze 4 containers dan in de achtertuin 
moeten worden geplaatst. Wij zeggen hiertegen 
“Nee!”. Geen ondergrondse containers verwijderen, 
maar deze verder uitbouwen waardoor deze voor 
iedereen makkelijk bereikbaar zijn.

Meer vuilnisbakken, minder afvaldumpingen 
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 te worden bestraft.

Gezondheidsrisico's vuilstort Nauerna
Over Nauerna valt nog veel te zeggen, maar een ding 
staat vast: de stort is overvol. Wat nog steeds onbe-
grijpelijk is, is dat de raad het voorgaande 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 gezond-
heidsrisico’s van dien. 

Raadsenquête
Onderzoek naar mogelijke bodemverontreiniging 
op verdachte plekken mocht van de grondeigenaar 
Afvalzorg niet worden gedaan. Wat heeft men te 
verbergen? Het is noodzakelijk dat de gemeenteraad de 
passieve houding van de collegepartijen doorkruist en 
besluit tot een Raadsenquête. Een onderzoek waarbij 
iedereen die betrokken is of betrokken is geweest bij 
de jarenlange verontreiniging onder ede kan worden 
verhoord. Dus ook medewerkers van Afvalzorg, ambte-
naren en wethouders. Dit is volgens onze partij de 
enige juiste weg om zo meer duidelijkheid te krijgen 
over de vervuiling van de stort in Nauerna. 

Klimaat
Wij geloven dat er inderdaad een klimaatsverandering 
plaatsvindt, maar komt dit echt alleen maar door het 
gedrag van de mens, of is dit een natuurlijk proces dat 
niet tegen te houden is? Dat we deze ontwikkeling 
misschien af kunnen remmen met maatregelen als 
minder dit en minder dat, daar kunnen wij in mee 
gaan. We moeten onze ogen niet sluiten voor de 
gevolgen, met name de financiële gevolgen. 

Waar we zien dat we in Nederland, maar ook in 
Zaanstad van het aardgas af moeten, geeft de overheid 
aan de NAM toestemming om in de Waddenzee naar 
aardgas te boren. Dit is natuurlijk volledig in strijd met 
een beleid dat gericht is op natuurbehoud, maar ook in 
strijd met de doelstelling “van het gas af”.
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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.

Steeds meer ouderen in uitzichtloze geldnood
Uit onderzoek blijkt dat steeds meer ouderen tussen 
de 55 en 65 jaar, welke nu al financieel de boel niet 
rond krijgen, bij het bereiken van de AOW-leeftijd nog 
verder in geldnood komen. Het gaat inmiddels om bijna 
150.000 huishoudens met een laag inkomen en weinig 
perspectief op verbetering van hun financiële positie. 

Een kwart van de Nederlanders in die leeftijdsgroep 
is afhankelijk van een uitkering. Wij maken ons 
zorgen over de kwetsbaarheid van deze groep “jonge 
senioren”. Wanneer zij de AOW ingaan, is het moeilijk 
om een buffer op te bouwen en financiële klappen op 
te vangen.

Inkomensverlies bij WIA-uitkering verlagen
Extra kwetsbaar zijn de mensen met een arbeidsbeper-
king die geen WIA-uitkering krijgen, omdat zij minder 
dan 35 procent inkomensverlies hebben. Uit onderzoek 
komt naar voren dat dit vooral 45-plussers zijn. Wij 
pleiten er voor om die 35 procent-grens te verlagen 
naar 15 procent.

Maatregelen voor werkloze ouderen kunnen ook 
averechts werken. Werklozen van 60-plus kunnen, 
als hun WW-uitkering afloopt, gebruik maken van de 
IOW, Wet inkomensvoorziening oudere werklozen. Zij 
krijgen maximaal 70 % van het minimumloon. Door het 
opschuiven van de AOW-leeftijd en het verkorten van 
de WW duur, is de groep die hier gebruik van maakt 
de afgelopen jaren verviervoudigd. Wij pleiten dan ook 
voor het terugdraaien van de AOW gerechtigde leeftijd 
naar 65 jaar en zeggen blijf af van de WW rechten.
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Afschaffen kostendelersnorm 
Huishoudens met inwonende kinderen boven de 21 
jaar krijgen, vanwege de ’kostendelersnorm’, een lagere 
bijstandsuitkering. Vanaf die leeftijd wordt verwacht 
dat kinderen bijdragen in de kosten van het huis-
houden. Maar verdienen die kinderen niet genoeg, dan 
gaat het totale gezinsinkomen achteruit. Wij pleiten 
voor afschaffing van de norm.

Uitkering en AOW niet loskoppelen
Het kabinet Rutte IV heeft het voornemen om het 
minimumloon stapsgewijs met 7,5% te verhogen en 
de koppeling met de A.O.W.-uitkering los te laten.Dit 
betekent dat de A.O.W.-gerechtigden er de komende 
jaren niets bij krijgen. De toegezegde hogere ouderen-
korting is voor deze groep ouderen zonder of met een 
klein aanvullend pensioen ontoereikend. Zij zullen er in 
hun koopkracht nog verder op achteruit gaan.

AOW-leeftijd terug naar 65 jaar
De AOW leeftijdsgrens moet terug worden gebracht 
naar 65 jaar. Er komt voldoende geld aan AOW-premie 
binnen om dit te kunnen bekostigen, ook in de 
toekomst. De Haagse politici moeten deze gelden 
dan niet voor andere doeleinden gebruiken, zoals nu 
gebeurt.

Marktwerking in de zorg afschaffen
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 inkomens-
afhankelijke gemaximaliseerde premie zonder een 
extra eigen bijdrage.

Recht op euthanasie / voltooid leven 
Met betrekking tot euthanasie dienen de mogelijk-
heden 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.

Minder werkdrukin het 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. De positie en 
de beloning van onderwijzers en leraren moet worden 
versterkt. Wij zijn voorstander van het herinvoeren van 
de ambachtsschool. 

Btw-tarief levensmiddelen verlagen
Het lage btw tarief, dat wordt geheven over levens-
middelen en eerste levensbehoefte zoals water, brood, 
melk, fruit etc. is door het kabinet verhoogd van 6 % 
naar 9 %. Schandalig en onacceptabel, want weer zijn 
ouderen, niet werkenden en mensen met 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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Onze partij
De fractie Zaanstad bestaat sinds 2010. Momenteel zijn wij met 4 zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad. 
Ter ondersteuning hebben wij 2 duo-raadsleden en een fractieassistent.

Huidige raadsfractie

Harrie van der Laan
Fractievoorzitter en raadslid 
ENVELOPE harrie.vander.laan@pov-nederland.nl  
TWITTER @povharrie

Ton Brekelmans
Partijvoorzitter en raadslid
ENVELOPE ton.brekelmans@pov-nederland.nl

Jaap Keijser
Raadslid
ENVELOPE jaap.keijser@pov-nederland.nl

Perry van der Velden
Raadslid
ENVELOPE perry.vander.velden@pov-nederland.nl

Nino Keijser
Duo-raadslid
ENVELOPE nino.keijser@pov-nederland.nl

Karin Lassooy
Duo-raadslid
ENVELOPE karin.lassooy@pov-nederland.nl

Peter van der Weide
Fractieassistent
ENVELOPE peter.van.der.weide@pov-nederland.nl

Onze kandidaten in 2022
 
 1 Harrie van der Laan (1965) Wormerveer

 2 Ton Brekelmans (1953) Wormerveer

 3 Jaap Keijser (1962) Zaandam

 4 Perry v. d. Velden (1960) Zaandam

 5 Nino Keijser (1995) Zaandam

 6 Karin Lassooij (1959) Zaandam

 7 Alex Folla (1971) Krommenie

 8 Lars Drenth (1987) Zaandam

 9 Jeroen Brekelmans (1981) Assendelft

 10 Natasha Saba (1966) Wormerveer

 11 Chantal Oene (1982) Krommenie

 12 Frank Ketzer (1975) Krommenie

 13 Myranda Teeling (1964) Zaandam

 14 Dewi Folla (2003) Krommenie

 15 Marloes Dekker (1984) Krommenie

 16 Fred de Wal (1941) Zaandam

 17 Ad de Lange (1952) Krommenie

Contactgegevens
Heeft u vragen over ons verkiezingsprogramma? 
Neem contact met ons op:
 ENVELOPE info@pov-nederland.nl
 MOUSE-POINTER povzaanstad
FACEBOOK pov-nederland.nl

mailto:harrie.vander.laan@pov-nederland.nl
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 povzaanstadpov-nederland.nl   

Wij stemmen voor: 
 � Meer betaalbare huurwoningen  voor Zaanse ouderen en jongeren. � Verlaging van gemeentelijke belastingen  en afschaffen hondenbelasting.  � Verbinding A8/A9 en openstelling busbrug snel realiseren.

Onze speerpunten, wij willen: � Verlaging afvalstoffenheffing en rioolrecht voor éénpersoonshuishoudens.
 � Een veilige en toegankelijke openbare ruimte. � Goed openbaar vervoer in geheel Zaanstad. � Blauwe zones rond winkelcentra handhaven en op Marktplein  
in Wormerveer geen betaald parkeren. � Een extra locatie voor burgerzaken in het noorden van Zaanstad.

 � Ons inzetten voor voldoende veilige en bereikbare pinautomaten.
 � Zaanstad voorzien van voldoende openbare toiletten. � Een reële afkoopsom van erfpachtgrond. � Buurthuizen volledig subsidiëren. � Evenemententerrein in Zaanstad Noord.

Wij stemmen tegen:  Onevenredig veel geld naar Poelenburg / Peldersveld. Het autoluw maken van Zaanstad. Voorrang voor statushouders bij toewijzing van sociale huurwoningen.

Zaanstad verdient beter

stemstem
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