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 Toon uw daadkracht 
De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele 
mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en 
Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven en zijn er tal van vrijwilligers 
die zich enorm inzetten voor de inwoners en het dorp. De VVD is van mening dat 
wij er alles aan moeten doen om ervoor te zorgen dat de inwoners van ons 
prachtige dorp in een veilige en mooie leefomgeving kunnen blijven wonen.  

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt door de ambtenaren, de griffie, het college 
en de Raad. De VVD is dan ook erg content met het feit dat er concreet zaken zijn 
gerealiseerd. Helaas is dit niet voor alle zaken het geval. De VVD is van mening dat 
men nu écht daadkracht moet tonen. Ervoor zorgen dat de lopende zaken netjes 
worden uitgevoerd. Dit is belangrijk omdat Oostzaan zelfstandig moet blijven. Deze 
zelfstandigheid van ons prachtige dorp kan alleen worden behouden als de 
gemeente er voor zorgdraagt dat de kwaliteit van onze dienstverlening naar onze 
inwoners en ondernemers optimaal is, dat onze financiële positie sterk is en wij 
met elkaar zorgen voor een veilig Oostzaan.  

Zelfstandigheid! OVER-gemeenten en Financiën  

Over-Gemeenten 

De VVD vindt de zelfstandigheid van Oostzaan een groot goed. Echter om deze 
zelfstandigheid te kunnen behouden is het van groot belang dat naast de drie 
kerntaken (veiligheid, dienstverlening en financiën ) er ook een uitbreiding en 
reorganisatie van OVER-gemeenten wordt gerealiseerd. Eindelijk wordt OVER-
gemeenten gereorganiseerd. Over het hele traject betreffende de uitbreiding van 
OVER-gemeenten is de VVD zeer teleurgesteld. Het kan toch niet zo zijn dat door 
moeilijke verhoudingen tussen bepaalde bestuurders en een slechte beeldvorming, 
Oostzaan zijn zelfstandigheid verliest. Gelukkig zijn de verhoudingen tussen 
verschillende Gemeenteraden wel erg goed. Na initiatief van de VVD, zijn de 
Geemeenteraden van Landsmeer, Wormerland en Oostzaan nu druk bezig om in 
gesprek te komen en te blijven met de Gemeenteraad van Waterland. Dit is zeer 
belangrijk, omdat de VVD van mening is dat de Raad het nu nog zelf kan regelen, 
alvorens het te laat is en de provincie het voor ons regelt en op die manier 
Oostzaan zijn zelfstandigheid verliest.  
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Financiën 

De VVD staat niet op de banken bij de ontvangst van deze begroting. Wij zien een 
kleine plus, waarvan wij helaas al weten dat deze zal verdampen als gevolg van de 
toestanden rondom OVER-gemeenten. Ja, de VVD weet ook dat er mogelijke 
plussen zijn, maar die zijn nog niet verdiend.  

De VVD had graag meer duidelijkheid gehad rondom wat wij de “ijsberg OVER” 
noemen. Slechts delen zijn duidelijk van de reorganisatie en de gevolgen ervan 
voor Oostzaan. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om een 
informatieachterstand, zoals de wethouder ons betoog wel eens afdoet, maar 
simpelweg om het niet hebben van informatie. Omdat er nog geen besluiten zijn 
genomen, die leiden tot informatie voor onze Raad.  

De VVD weet dat reorganisaties tijd kosten, maar het kost nu teveel tijd. Tijd die 
wij niet hebben. Sinds het eerste bericht dat er iets moest gebeuren bij OVER-
gemeenten en de begrotingsbespreking zijn vele maanden verstreken. Dit is niet 
wenselijk. Noch voor de medewerkers, noch voor organisatie, noch voor de 
verschillende betrokken gemeenten.  

Bestuurlijke besluitvorming en daadkracht  zijn nu nodig. Langer wachten is 
schadelijk. Wij zouden dan niet willen spreken over OVER-Nieuw, maar van OVER-
slag. Een samenstelling, voorzitter, van OVER-gemeenten en “aan de slag”.  

Dienstverlening 

Het is belangrijk dat de dienstverlening voor al onze inwoners, ondernemers en 
derden optimaal is. Hieraan wordt hard gewerkt. Onbegrijpelijk voor de VVD dat de 
wens van vele inwoners en de VVD, om de gemeentewerf op zaterdag open te 
stellen, nog steeds niet gerealiseerd is. Verder is controle op de gemeentewerf van 
belang, zodat alleen de ingezetenen van Oostzaan hun afval kunnen brengen. Op 
deze manier zorgt de gemeente ervoor dat er geen mensen van buiten onze 
gemeente hun afval komen storten. Dit zou kunnen leiden tot minder afval en 
uiteindelijk een daling van de afvalstoffenheffing. Hiervoor is een onderzoek nodig 
en zou ook worden uitgevoerd. Dit naar aanleiding van een motie in november 2015 
en een motie in november 2016. 

De vragen aan het college zijn dan ook: 

-Waarom is de gemeentewerf nog steeds niet open op zaterdag? 

-Is het onderzoek op de gemeentewerf al uitgevoerd en zo ja, wat zijn de 
resultaten?  
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Veiligheid  

Veiligheid 

De inwoners van Oostzaan hebben recht op een veilige leefomgeving. Hoe inwoners 
de veiligheid ervaren is van groot belang voor het bepalen van prioriteiten voor de 
gemeente. Het gaat hierbij om de openbare orde en veiligheid, integrale 
veiligheid, brandveiligheid, rampenbestrijding en sociale veiligheid. Het streven is 
een veilig Oostzaan te krijgen  c.q. te behouden waarin iedereen zich veilig voelt. 
De VVD is dan ook erg trots en blij dat het AED-netwerk in Oostzaan een feit is.  

Verkeersveiligheid 

De VVD is blij dat er nu eindelijk een plan van aanpak is voor de verkeersveiligheid 
op Het Lint. Wel vindt de VVD het jammer dat het zo lang heeft moeten duren. De 
VVD maakt zich dan ook oprecht zorgen over bepaalde keuzes in de uitvoering. Zo 
is de VVD niet tevreden over de inrichting van de Kerkbuurt en de keuze om niet 
voor uniformiteit te kiezen aan Het Lint. Dat betekent dat in de 30km-zone straks 
sommige straten wel rechts voorrang hebben en andere straten weer niet. Twee 
jaar geleden, bij de begroting van 2016, is op voorstel van de VVD extra geld voor 
de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019 vrijgemaakt. De VVD had liever gezien dat er al 
in eerdere jaren maatregelen waren genomen. Bijvoorbeeld het realiseren van een 
periodiek inrijverbod met flitspaal in de Haal tegen het sluipverkeer.  

-De VVD heeft begrepen dat de flitspalen eindelijk zijn aangeschaft. De vraag 
aan het college: Kunt u aangeven wanneer deze flitspalen geplaatst worden en 
wanneer deze flitspalen in gebruik worden genomen?  

Een veilige leefomgeving 

Voor de VVD is een veilige leefomgeving erg belangrijk. Ook in 2018 blijft preventie 
met betrekking tot woninginbraken een prioriteit. Dit is niet alleen een taak van de 
gemeente en de politie, maar ook voor de Oostzaanse inwoners. In Oostzaan zijn 
inmiddels diverse WhatsApp groepen actief waarin gewaarschuwd wordt bij onraad 
en contact wordt opgenomen met de politie. Ook is er al een groot aantal inwoners 
die zich aangemeld heeft bij Burgernet. 
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Handhaving 

Handhaving Ruimtelijke Ordening  

De VVD is groot voorstander van zo min mogelijk regels. Regels die er zijn, moeten 
wel op de juiste manier gehandhaafd worden. Daarbij is het principe van gelijke 
monniken gelijke kappen belangrijk. In de begroting van 2016 is er voor ieder jaar 
10.000 euro vrijgemaakt om luchtfoto’s te kunnen maken, zodat er op het gebied 
van Ruimtelijke Ordening op de juiste manier gehandhaafd kan worden.  

-De vraag aan het college is dan ook: Zijn er vanaf 2016 ieder jaar luchtfoto’s 
gemaakt en zo ja zijn deze foto’s een goed hulpmiddel om op de juiste manier 
te kunnen handhaven?  

Oostzanerveld 

Zoals ik aan het begin al heb aangegeven is Oostzaan een groene buffer tussen 
Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. De VVD vindt het belangrijk dat de inwoners 
het gevoel behouden dat zij tussen en in het groen wonen. De VVD pleit voor een 
duurzaam behoud van het Oostzanerveld. Daarom is het mooi dat er in 2017 een 
extra bedrag van 10.000 euro is vrijgemaakt voor behoud van het Oostzanerveld. 
Dit extra budget is mooi, maar de echte sleutel tot het behoud van het 
Oostzanerveld zijn onze agrarische ondernemers. De VVD is van mening dat wij er 
alles aan moeten doen om deze agrarische ondernemers te steunen. Wij moeten 
ervoor te zorgen dat deze ondernemers het Oostzanerveld kunnen blijven beheren. 
Het is voor de VVD dan ook zeer teleurstellend en onbegrijpelijk dat de heer 
Koeman na tien jaar nog steeds geen potstal heeft kunnen bouwen.  

-De vragen aan het college zijn dan ook: Bent u het met de VVD eens dat het project potstal op 
een zo’n kort mogelijke termijn tot een goed einde gebracht dient te worden? Het kan toch niet 
zo zijn, dat wij hier met z’n allen roepen dat het Oostzanerveld het Oostzanerveld moet 
blijven, maar dat de mensen die de sleutel zijn tot het behoud van dit prachtige Oostzanerveld 
niet de kans krijgen? 

- Zijn er nog mogelijkheden voor het college en of de raad naar aanleiding van het amendement 
op dit onderwerp die in de raad is aangenomen, die de procedure van dit project op korte 
termijn tot een goed einde kan brengen? 

-Klopt het dat een deel van de 10.000 euro is uitgegeven aan een boot voor Staatsbosbeheer? 
Kunt u aangeven, waarom ervoor gekozen is om gemeenschapsgeld aan een boot uit te geven 
voor een overheidsinstantie, terwijl deze overheidsinstantie al in het bezit is van een boot? 

-Bent u bekend met de plannen van Staatsbosbeheer, om het Oostzanerveld op drie 
verschillende niveaus onder water te zetten? Met het gevolg dat het Oostzanerveld straks geen 
Oostzanerveld meer is?   
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Ondernemers 

De ondernemers in Oostzaan zijn de motor van de economie van Oostzaan. Zij 
zorgen voor werkgelegenheid. Daarom is de VVD van mening dat wij ‘zuinig’ op 
onze ondernemers moeten zijn. De VVD is dan ook blij dat nu alle gronden op 
Skoon en de Bombraak zijn verkocht. Goed voor onze ondernemers. Goed voor de 
werkgelegenheid. Goed voor het huishoudpotje van onze gemeente. 

Woningbouw 

De gemeente Oostzaan heeft de opdracht vanuit de structuurvisie om 500 woningen 
te bouwen. Op dit moment moeten er van die 500 woningen nog 200 woningen 
worden gerealiseerd. De VVD vindt het belangrijk dat wij zo snel mogelijk maar 
zorgvuldig bepalen waar verantwoord woningbouw kan plaatsvinden. Zeker ook uit 
een oogpunt van mobiliteit en milieu. De VVD is dan ook benieuwd naar de 
uitwerking van de openbare aanbesteding voor het Radio 9 terrein zodat, als de 
hoogspanningsproblematiek daar geen belemmering is, men daar op korte termijn 
woningen kan realiseren.  

Sociaal domein  

Het sociale domein bevat grote en belangrijke taken voor de gemeente. Deze taken 
zijn zo belangrijk omdat het gaat over ménsen. De VVD is tevreden over de manier 
waarop hiermee wordt omgegaan. Er wordt hard gewerkt door het college en de 
ambtenaren. Wel is de VVD van mening dat de reserve van het sociaal domein 
aangevuld moet worden. Zodat wij niet alleen nu, maar ook in de toekomst altijd 
de beste zorg en hulp aan onze inwoners kunnen bieden.  

We zijn goed op weg. Het college blijkt de zaak goed onder controle te hebben. 
Complimenten, maar hou deze koers vast. Zorg ervoor dat ook in de toekomst alles 
binnen het Sociaal Domein optimaal kan functioneren.  
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Tot Slot 

De VVD is van mening dat er veel mooie resultaten voor onze inwoners en dorp zijn 
behaald. 

De VVD is ook tevreden dat: 

-Wij nu in ons dorp een AED-netwerk hebben. 

-De BOA er weer is. 

-De OZB niet is verhoogd. 

-Het sociaal domein goed onder controle is.  

-De flitspalen nu eindelijk besteld zijn. 

-Onze buslijn 392 nog steeds even vaak door ons prachtige dorp rijdt.  

-De stichting “Vrienden van het Oostzanerveld” nog steeds zeer actief is. 

-De dagbesteding in de Lishof is behouden. 

-Er op dit moment iedere dag hard wordt gewerkt om onze Sporthal in stand te 
houden. 

-Oostzaan nog steeds zelfstandig is.  

Mooie resultaten die laten zien dat er ook binnen een kleine zelfstandige gemeente 
een hoop mogelijk is.  

Toch wil de VVD een oproep doen aan het college:  

Toon uw daadkracht, zodat alle puntjes op de i worden gezet. Dit vraagt de VVD 
niet om vervelend te doen, maar omdat wij er alles aan moeten doen om dit 
prachtige dorp zelfstandig te houden. 

Toon uw daadkracht! Onze inwoners verdienen het!  
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