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Inleiding 
 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale VVD voor de periode 2022-2026.  
 
Dit programma is samengesteld door de input van talloze inwoners en ondernemers, jong en 
oud, uit alle hoeken van onze gemeente. De VVD is langs de deuren geweest, heeft in 
Zoomsessies en op straat honderden mensen gesproken om tot een programma te komen 
dat niet alleen van ons, maar vooral van jullie is.  
 
We kregen een hoop te horen. Er is de afgelopen jaren veel gerealiseerd en goed gegaan, 
dingen die we moeten koesteren. Inwoners waarderen de vele woningen die zijn gebouwd of 
in de planning staan, de investeringen in een mooie openbare ruimte en de bouw van talloze 
voorzieningen, zoals sportaccommodaties, de historische scheepswerf en het parkeerterrein 
Singelweg. Maar inwoners zeggen ook: los een aantal problemen in onze buurt en onze wijk 
op. Daar luisteren we heel goed naar.  
 
Zo doen we er alles aan om Edam-Volendam sterk uit de coronacrisis te laten komen door 
meer mogelijk te maken. Als het aan de VVD ligt worden de ‘tijdelijke’ horecaterrassen waar 
het kan permanent en zetten we ons in voor zo laag mogelijke belastingen. Ook zorgen we 
dat ondernemers meer kansen krijgen om gezellige, authentieke evenementen en activiteiten 
te organiseren in de centra. 
 
We gaan zorgen dat starters en senioren makkelijker aan een woning kunnen komen. Door 
veel te bouwen, maar ook door het beschikbaar stellen van startersleningen voor jonge 
mensen die geen hypotheek kunnen krijgen en door het tegengaan van huisjesmelkers.  
 
Daarnaast doen we er alles aan om te zorgen dat inwoners zich weer veilig voelen in hun 
wijk. De overlast zoals in het Middengebied en de Singelwijk wordt met effectieve 
maatregelen aangepakt, zoals boetes voor ouders van overlastgevende jeugd, preventief 
fouilleren, groeps- en gebiedsverboden en het strafbaar maken van straatintimidatie. 
Verkeersgebruikers die veel te hard door de straten scheuren worden steviger aangepakt.  
 
Maar bovenal: we blijven luisteren. De politiek moet benaderbaar en zichtbaar zijn. Niet 
alleen als het gaat om de grote vraagstukken, maar juist ook de kleine problemen in jouw 
wijk. We hebben hier de afgelopen jaren al veel voorbeelden van laten zien – denk aan het 
VVD-plan voor versoepeling van terrasregels of de strijd tegen ganzenoverlast in de polder – 
maar we blijven dit onverminderd doorzetten.  
 
Als u na het lezen van het verkiezingsprogramma nog vragen of opmerkingen voor ons heeft, 
kunt u ons dit altijd laten weten via info@edamvolendam.vvd.nl. Uw stem gaat het verschil 
maken in maart. We hopen op uw vertrouwen.  
 
VVD Edam-Volendam  
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Wonen 

1. Er is een acuut tekort aan woningen. De VVD geeft prioriteit aan betaalbare 
koopwoningen voor starters, senioren en zorgbehoevenden. De VVD denkt dan aan 
huizenprijzen onder de NGH-norm en deels onder de drie ton.  

2. VVD wil bouwen op basis van de lokale vraag. Gezien de lokale vraag naar woningen 
zal de hele Lange Weeren bebouwd moeten worden. Daarnaast willen we 
binnenstedelijk alle mogelijkheden benutten. 

3. De Lange Weeren wordt gebouwd met minimaal het kwaliteitsniveau van de 
Broeckgouw qua aantallen huizen per hectare, groen en water.   

4. De VVD wil dat de gemeente weer het voortouw neemt bij het ontwikkelen van 
mogelijke bouwlocaties. Dit om woningzoekenden beter te faciliteren en ongewenste 
ontwikkelingen tegen te gaan. 

5. De gemeente voorziet in startersleningen van maximaal 45.000 euro om (jonge) 
starters die net geen hypotheek kunnen krijgen te helpen. Dit geldt voor koopwoningen 
onder de NHG-grens.   

6. Bouwlocaties worden met respect voor cultuur, natuur (open landschap) en ruimte 
ontwikkeld.  

7. De mogelijkheden moeten worden benut om bijvoorbeeld oude bedrijfsgebouwen in de 
linten om te zetten naar woningbouw, passend in de omgeving. 

8. Vanwege de acute schaarste op de woningmarkt, zet de VVD in op de 
zelfbewoningsplicht voor nieuwbouw, zodat nieuwe wijken niet worden opgekocht door 
beleggers. 

9. Als noodmaatregel willen wij daarnaast onderzoek doen naar een opkoopverbod voor 
bestaande koopwoningen voor investeerders of beleggers. Zo komen schaarse 
koopwoningen niet gelijk in handen van investeerders die er zelf niet gaan wonen. Dit 
zou als noodmaatregel gelden die kan worden afgeschaft als de woningmarkt weer 
normaler functioneert.  

 
Toerisme en Recreatie 

1. Het opgewaardeerde Europaplein is een succes, de prachtige uitstraling met fontein, 
bottermasten en de terrassen. De VVD wil dit uitbouwen door meer ruimte te bieden 
aan nieuwe initiatieven, terrassen en/of authentieke evenementen zoals een 
Kerstmarkt of klederdrachtfestival. 

2. De tijdelijke terrassen, zoals bijvoorbeeld op de loswal in Volendam en de kaasmarkt 
in Edam zullen waar mogelijk permanent worden gemaakt. 

3. Wij willen Edam-Volendam aantrekkelijker maken voor de (verblijfs)toerist door het 
organiseren van bijvoorbeeld authentieke evenementen en activiteiten, passend bij 
de identiteit van de gemeente. Daarnaast willen we voorzieningen toevoegen, zoals 
bankjes. 

4. (Deels) herbouwen van een historische toegangspoort in Edam en het zichtbaar maken 
van een deel van de oude vesting, ziet de VVD, mits betaalbaar, als een mooie kans 

5. Het historische karakter van de havens willen wij verder ontwikkelen. Ook moet de 
haven aantrekkelijker worden voor authentieke botters en andere karakteristieke 
schepen. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door het verlagen en/of afschaffen van 
de havengelden voor deze boten.  

6. Kleinschalig toerisme en recreatie in Zeevang zoals fietsen, wandelen en meerdaags 
verblijfstoerisme bij een B&B bevorderen. Toerisme en recreatie in Zeevang moeten 
passen bij het behoud van de natuurwaarden en de smalle wegen.   

7. Aanleg van schelpstrandjes en veilige wandel- en fietspaden bij de Markermeerdijk. 
8. Inpoldering van het Markermeer is slecht voor de visserij, recreatie, cultuur en het 

toerisme. Daarnaast heeft het Markermeer een belangrijke waterbergende functie die 
niet verloren mag gaan (zie overstroming Limburg). 

9. Edam-Volendam krijgt een aanspreekpunt annex horeca/toerismecoördinator, die op 
een positieve wijze met ondernemers meedenkt over wat wèl kan. 
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10. Samen met het Toeristisch Platform (TOP), wat bestaat uit detail- en horeca 
ondernemers uit alle kernen, samenwerken om de toeristische visie uit te werken en 
uit te voeren. 

11. Het voetpad in Zeevang bij Waterrijk moet worden doorgetrokken van de 

Seevancksweg tot de Middenweg. Dit als realisatie van een veilige veelgebruikte 

wandelroute. 

Veiligheid en Openbare Orde 
1. Het is de afgelopen jaren regelmatig uit de hand gelopen in onder andere de 

Singelwijk en het Middengebied. De VVD wil structurele overlast hard aanpakken en 
drastisch terugdringen. Wij willen maatregelen tegen overlastgevende jongeren zoals: 
gebiedsverboden, groepsverboden, hoge boetes, een last onder dwangsom voor 
ouders bij wapenbezit/zwaar vuurwerk en preventief fouilleren. Ook wensen wij meer 
inzet van politie en BOA’s en eventueel de plaatsing van camera’s en (slimme) 
mosquito’s op plekken waar het vaak misgaat.  

2. Straatintimidatie wordt opgenomen in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) 
en wordt strafbaar  

3. De VVD is voor het naleven van (verkeers)regels en waar dit structureel niet gebeurt, 
moet gekeken worden naar andere oplossingen waaronder bijvoorbeeld herinrichting 
van de weg, informatiecampagnes en het instellen van parkeerverboden. 

 

Belastingen / Financiën 
1. Voor veel inwoners en ondernemers is het al moeilijk genoeg geweest in coronatijd. 

Ons vertrekpunt is een gemeente met lage lokale heffingen en belastingen. Wij zorgen 
voor een efficiënte overheid, zonder geldverspilling. De VVD staat voor een financieel 
gezonde, zelfstandige gemeente, met financieel sluitende en uitvoerbare begrotingen 
en zo laag mogelijke belastingen. 

2. Subsidiemogelijkheden van de Rijksoverheid, Provincie en Vervoerregio Amsterdam 
moeten zoveel mogelijk worden benut, bijvoorbeeld op het gebied van milieu, openbare 
ruimte, verkeer en vervoer, welzijn, duurzaamheid, sport, toerisme en recreatie.  

3. Zelfs indexering van belastingen - jaarlijkse verhogingen vanwege het prijspeil -   is 
voor de VVD geen automatisme.  

4. Belasting op honden vinden wij willekeurig en onrechtvaardig. Wij zetten daarom in op 
afschaffing van de hondenbelasting in deze periode. Wij willen het hebben van een 
huisdier niet belasten. 

 
Economie en Ondernemen 

1. De VVD wil ruimte bieden voor lokale ondernemers die willen uitbreiden.   
2. De VVD wil op termijn het bedrijventerrein Julianaweg transformeren naar bijvoorbeeld  

woningbouw.  
3. De VVD wil op termijn bedrijventerrein Slobbeland transformeren naar recreatieve en 

toeristische functies.  
4. Onze industriële bedrijven kunnen ruimte vinden in het noordwestelijke deel van onze 

Purmer, tegen Baanstee-Noord aan. 
5. Wij willen onze Purmer -zeker grenzend aan Edam- zo groen mogelijk houden; grote 

uitbreiding van bedrijventerrein voor de MRA-regio in ons gebied is niet wenselijk.   
6. Het groeiende knelpunt in het stroomnetwerk vormt een bedreiging voor 

ondernemers en mogelijk op termijn ook voor woningen en elektrisch vervoer. Wij 
maken ons sterk voor de opwaardering van het (regionale) stroomnetwerk en meer 
opslagmogelijkheden voor stroom. 

7. Horeca in historische centra heeft wat de VVD betreft een kwalitatief goede 
uitstraling. We vergunnen daar geen (nieuwe) fastfoodketens meer.  
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Cultuur, Welzijn en Zorg 
1. De VVD wil dat de locatie Meermin in Edam snel weer plaats biedt aan ouderen en 

zorgbehoevenden uit Edam.  
2. Kunst en cultuur zijn belangrijk voor onze gemeente, ook in de kleine kernen. Onze 

gemeente kent vele koren, bandjes, kunstenaars en musea. Dat moet zo blijven. De 
gemeente steunt een aantal van deze projecten financieel en blijft dat doen, maar het 
is belangrijk dat instellingen / verenigingen in eerste instantie kijken naar wat ze zelf 
kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan sponsoring vanuit het bedrijfsleven of 
donateursacties.   

3. We hechten veel waarde aan onze lokale identiteit. Edam, Volendam en de kernen in 
de Zeevang hebben allemaal hun eigen geschiedenis, hun eigen tradities en feesten. 
Dat is een groot goed. Het is belangrijk dat de politiek hier niet aan tornt.  

4. De VVD wil behoud van voorzieningen in Zeevang zoals de afvalstraat, en de Buurtbus.  
5. Het Breed Sociaal loket willen we zodanig inrichten dat cliënten met meervoudige 

zorgproblemen bij één instantie terecht kunnen. Het Breed Sociaal loket moet breder 
en laagdrempeliger worden en voorzien van een regisseur. De regisseur zorgt voor 
begeleiding, controle, aansturing en samenwerking van partijen, vooral bij personen 
met meervoudige problemen. Het huidige systeem leidt ertoe dat bij meervoudige 
problemen teveel mensen betrokken zijn, niet de juiste zorg wordt geboden en de 
samenhang, begeleiding en controle verloren gaan.  

6. Bij de zorg wil de VVD meer inzetten op toenemende vergrijzing, eenzaamheid, 
kwetsbaarheid en psychische problematiek (dementie, verwardheid). Jaarlijks een 
seniorenmarkt organiseren waar ouderen en hun naasten informatie krijgen over zorg- 
en welzijnsvoorzieningen en activiteiten in de gemeente. Zet in op preventie, zodat veel 
zorgvraag voorkomen wordt. 

7. Het verminderen van drugs- en alcoholgebruik onder de jeugd blijft erg belangrijk. Net 
als het stimuleren van sporten en bewegen om de gezondheid te verbeteren. 

 
Openbare ruimte, verkeer en parkeren 

1. De VVD wil de verkeersveiligheid verbeteren, door het probleem van hardrijders in de 
gemeente serieus aan te pakken. Met extra inzet van BOA’s en politie en door 
effectieve informatiecampagnes, installatie van spaarpalen (aan de snelheid houden 
is sparen voor iets in de buurt) en snelheidsremmende inrichting van de openbare 
weg. 

2. De VVD heeft in de Vervoerregio bereikt dat directe verbindingen naar Amsterdam 
CS tot dusver voor onze gemeente behouden zijn. En zal zich hiervoor blijven 
inzetten. De busreiziger moet niet gedwongen worden om in Amsterdam-Noord extra 
over te stappen op de Noord-Zuid-metrolijn.  

3. De VVD heeft zich fors ingespannen om een brede tunnel bij Broek in Waterland te 
realiseren. Het gaat langzaam de goede kant op, maar we blijven doorzetten om de 
files van en naar Amsterdam te verminderen. De inzet blijft een 2x2 tunnelbak.  

4. De VVD is tegen betaald parkeren in de openbare ruimte, zeker voor inwoners in de 
gemeente, tenzij een gerichte forse investering voor een parkeervoorziening het op 
een specifieke locatie rechtvaardigt, zoals in een parkeergarage.  

5. Voetpad in Zeevang bij Waterrijk moet worden doorgetrokken van de Seevancksweg 
tot de Middenweg. Dit als realisatie van een veilige veelgebruikte wandelroute. 

6. Bij de reconstructie van de Julianaweg zullen de Zuidpolderlaan en Dijkgraaf de 
Ruiterlaan veiliger gemaakt moeten worden (overstekende jeugd bij school en 
fietsers etc.).  

7. Parkeren in centra van dorpen en stad is blijvend punt van aandacht en ontwikkeling. 
Oplossingen waarbij rekening wordt gehouden met bereikbaarheid, veiligheid en 
leefbaarheid staan voorop.  

8. De VVD zet in op het (laten) realiseren van veel elektrische laadpunten voor auto’s, 
waarbij in de oude kernen gebruik wordt gemaakt van oplaadpunten geïntegreerd in 
bijvoorbeeld historische lantaarnpalen. 

9. De VVD wil glasvezel in heel Edam-Volendam.  
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10. Het oude gemeentehuis in Oosthuizen moet nu eindelijk een nieuwe bestemming 
krijgen, samen met een mooi ingericht en gezellig plein.   

11. De grote projecten Julianaweg en 3e ontsluitingsweg die gestart zijn in de afgelopen 
periode, worden snel uitgevoerd met zo min mogelijk overlast voor de omgeving. 

12. De VVD wil de historische oude kern van Edam verfraaien, door het opnieuw 
bestraten en te herinrichten. 

13. Blijvende aandacht voor goed groenonderhoud (ook bij bermen van wegen, parken). 
Als mensen overlast ondervinden van niet-onderhouden perken moet daar snel op 
gereageerd worden vanuit de gemeente.  

14. Meer bankjes, verbetering van de conditie van wandel- en fietspaden in onze 
gemeente  

15. Verbetering van de toegankelijkheid bij bijvoorbeeld op- en afritten van trottoirs. 
Toegankelijkheid opnemen in bestek bij onderhoudsplannen, werkzaamheden en 
bouwaanvragen. 

16. Bij de plannen voor realisatie van een nieuw fietspad langs de Markermeerdijk meer 
sturen op de verkeersveiligheid, de natuur en verstoring van weidevogels. 

 
 
Agrarische sector 

1. De VVD stelt de schade en effecten van de ganzenoverlast en de strenge regels van 
de provincie Noord-Holland aan de orde.  

2. Overpopulatie van ganzen moet worden voorkomen om de grote schade voor 

agrariërs en de verdrijving van de weidevogels tegen te gaan. Tevens dient er 

voldoende budget te zijn om de enorme schade te vergoeden 

(Faunabeheer/Provincie N-H) 

3. Agrariërs goed laten ondernemen en overlast van landbouwvoertuigen door 

woonwijken beperken door landbouwvoertuigen beperkt toe te staan op de N244.  

4. De VVD wil vanwege de veiligheid en leefbaarheid, een beperking van gewicht en de 

omvang van agrarisch verkeer binnen de bebouwde kom. 

5. Behoud van het veenweidegebied; geen vernatting, natuurontwikkeling of transitie 

van agrarische gronden, zoals teelt van lisdodde. 

6. Wij bieden agrarische ondernemers de ruimte om nevenfuncties uit te voeren, die 

geen beperkingen en/of overlast opleveren voor omliggende agrarische bedrijven, 

zoals kamperen bij de boer, Bed & Breakfast, een kinderopvang, een kaasmakerij, 

winkel of museum, een theetuin of boerengolf. 

Sport 
1. Aanleggen van fitnesstoestellen (hufterproof) langs wandelpaden. 
2. Behoud van sportvoorzieningen is ook in de kleinere kernen belangrijk.  
3. De verplaatsing van het voetbalstadion en/of de verplaatsing van andere 

sportfaciliteiten (waardoor er ruimte voor woningbouw vrijkomt), wil de VVD 
onderzoeken op haalbaarheid en wenselijkheid, waarbij de mening van 
belanghebbende inwoners voor ons belangrijk is.  

4. Wij willen snelle realisatie van nieuwe speeltuinen en opknappen van bestaande 
speelplekken conform het speeltuinenbeleid. 

 

Onderwijs 
1. Omdat overgewicht op jonge leeftijd al veelvuldig voorkomt, is het voor de VVD 

belangrijk dat het vak ‘gym’ gestimuleerd wordt met het liefst gespecialiseerde 
docenten.  

2. Schoolzwemmen is belangrijk. Zeker in een waterrijke omgeving als Edam-Volendam. 
De VVD wil dat (blijven) stimuleren.  

3. Behoud van kleine scholen in kleine kernen (van de Zeevang) is van groot belang voor 
de ontwikkeling van de leerling, de vrijheid van onderwijs én de leefbaarheid. 
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4. De gemeente pakt de regie over de eventueel vrijkomende schoolgebouwen, met het 
oog op kansrijke herontwikkellocaties.  

5. Drugspreventie op scholen blijft een belangrijk onderdeel van het onderwijs en wordt 
zo nodig uitgebreid. 

6. Muziek en cultuur moet meer aandacht krijgen in het onderwijs.  
 
 
Natuur, Landschap en Duurzaamheid 

1. Het open landschap is uiterst waardevol. Windmolens, zonnepanelenparken, 
biomassacentrales of hoogspanningsmasten in het landschap, groot of klein, passen 
daar volgens de VVD niet in. Zeker niet zolang alternatieven nog onbenut zijn. Het 
belang van een open horizon en toerisme weegt zwaarder. Er kan tevens op andere 
duurzaamheidsmaatregelen worden ingezet. 

2. Als het aan de VVD ligt blijft de gemeente het goede voorbeeld geven door te 
investeren in duurzaamheidmaatregelen, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen op 
sporthallen, het stimuleren van woningisolatie en zuinige openbare verlichting.  

3. De (elektrische) fiets is een duurzaam transportmiddel die meer gestimuleerd moet 
worden door betere/bredere fietspaden en stallingen te faciliteren. 

4. Kattentrappetjes zullen worden meegenomen bij vervangingen van kades en 
beschoeiingen. 

5. Voor het verminderen en scheiden van afval worden ondergrondse afvalcontainers 
geplaatst, als de loopafstand niet te groot is en er draagvlak is onder de bewoners. 

6. De VVD is voorstander van duurzame oplossingen voor de woningbouw, zolang deze 
geen extra financiële verplichting voor de bewoners betekenen. 

7. Het Boelenspark is een mooi stukje Volendam, maar kan nóg beter tot zijn recht komen 
met een beperkt budget. Behoud de groene identiteit van het park, en benut sfeervolle 
kleinschalige mogelijkheden in samenspraak met inwoners.  
 

Bestuur en Samenwerking 
1. De VVD wil snijden in de kosten van de vele gebouwen die de gemeente nu gebruikt. 

Hoe dat het beste kan, gaan we onderzoeken in het licht van dienstverlening, 
duurzaamheidseisen, functionaliteit en thuiswerken. 

2. De VVD wil dat de dorps- en wijkraden hun belangrijke signalerende rol blijven 
vervullen. 

3. Regionale samenwerking is op veel gebieden aan de orde. Plannen voor 
woningbouwlocaties, detailhandel, brandweer, openbaar vervoer, file-aanpak, 
recreatie, openbare orde/politie, natuurbescherming, industrieterreinen, 
huurwoningmarkt, infrastructuur, onderwijs en kantoorlocaties worden binnen 
regionale afspraken gemaakt. De VVD zal voor het belang van Edam-Volendam haar 
stem laten klinken via krachtige vertegenwoordiging in de diverse 
samenwerkingsverbanden. 

4. De VVD staat voor een financieel gezonde, zelfstandige gemeente.  
5. Wethouders en raadsleden blijven de straat op en de wijk ingaan, om te weten wat er 

speelt. Het wethouders-spreekuur wordt ingevoerd, bijvoorbeeld per wijk of kern.  
6. De gemeenteraad moet makkelijker urgente, actuele onderwerpen kunnen 

agenderen, bijvoorbeeld door middel van een ‘spoedagendapunt’.  
 
 
 


