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Zaanse Allure

Beste lezer,

Met trots presenteer ik u het verkiezingsprogramma van VVD Zaanstad voor de periode 2018-2022. 
Het programma is getiteld “ZAANSE ALLURE”.

Zaanstad heeft allure. Zaanstad heeft een indrukwekkende uitstraling. Aan deze allure en aan deze 
uitstraling wil VVD Zaanstad de komende jaren graag verder werken. Zaanstad verdient dat.
De inwoners van Zaanstad verdienen dat. 

Hierbij denk ik dan vooral aan de (groei aan) woonmogelijkheden die onze gemeente te bieden heeft 
en de daarbij benodigde infrastructuur, waarbij VVD graag ziet dat een ieder in alle vrijheid een eigen 
keuze voor vervoer kan maken. En dat al deze keuzes van hoge kwaliteit zijn. 
Afgelopen periode zijn we begonnen het wonen en reizen in Zaanstad vorm te geven. 

Daar zijn we nog niet klaar mee. Ook de komende periode moet er worden doorgepakt, of het nu gaat 
om de verbinding tussen de A8 en A9, de ondertunneling van de spoorlijn, een metro naar Amsterdam 
of een tunnel onder het Noordzeekanaal bij het Hembrugterrein: we zetten alles op alles om de 
Zaanse allure vorm te geven en toegankelijk te houden.  

VVD Zaanstad zal ook werk maken van het terugdringen van het aantal mensen dat een uitkering 
krijgt. We zullen ervoor zorgen dat zorg verleend wordt aan hen die dat nodig hebben. We beloven 
ons hard te maken voor ingrijpen en optreden daar waar grenzen worden overschreden. Onze liberale 
waarden zijn zeer ruimhartig en geven ruimte aan heel veel richtingen, maar kunnen nimmer voor 
grenzeloosheid staan. 

Zaanstad is een zeer belangrijke speler in de metropoolregio Amsterdam geworden. Dat is goed. De 
afgelopen periode hebben wij ons duidelijk gepositioneerd in de regio, vooral op economisch gebied. 
De foodindustrie en het toerisme in Zaanstad zijn duidelijk op de Noord-Hollandse kaart gezet. Hierop 
mogen wij trots zijn. De Amsterdammers hebben hun branie, de Zaankanter heeft allure. En meer en 
meer mensen ontdekken hier de charme van. Om er te werken. Om er te wonen. Om er te recreëren. 

Het is deze uitstraling, deze combinatie van behendigheid, noeste arbeid en optimisme die ons verder 
gaat helpen in de komende decennia. VVD Zaanstad heeft alle vertrouwen in deze gemeente en in 
haar inwoners. 
 
Ons verkiezingsprogramma is daar het bewijs van. Het straalt allure uit. En vertrouwen. 

Met liberale groet,
 
Bert Bok

Aan de slag
voor een beter
Zaanstad!

Bert Bok 
Voorzitter VVD Zaanstad



Gerard Ram
Lijsttrekker VVD Zaanstad

Ik presenteer u, beste inwoner van Zaanstad, beste kiezer, ons verkiezings-
programma ‘Zaanse Allure’. Als fractievoorzitter van VVD Zaanstad heb ik 
met de fractie de afgelopen vier jaar hard gewerkt om zoveel mogelijk te 
realiseren van het vorige verkiezingsprogramma ‘Zaanse Passie’. 

Wij allen hebben Zaanstad liberaler zien worden. Meer eigen verantwoor-
delijkheid, meer ontplooiingskansen, meer gelijke kansen voor iedereen, 
minder regels, meer zorg voor elkaar, minder discriminatie en uitsluiting. 
Kortom: Toegankelijker. Mooier. Aangenamer. Welvarender. Ondernemender. 

De fundamenten voor een prachtig, liberaler Zaanstad zijn nu echt gelegd. 
VVD Zaanstad heeft daar bestuurlijk een flinke steen aan bijgedragen en 
daar zijn wij trots op. Ik dank onze kiezers, onze inwoners, voor het vertrou-
wen in de VVD zodat wij dit mogelijk hebben kunnen maken.

Het is tijd!
Ons verkiezingsprogramma “Zaanse Allure” is de vergrotende trap van Zaanse Passie. We gaan van Passie naar Al-
lure. Van fundamenten leggen naar bouwen. Van links naar rechts. Van net niet de grootste politieke partij naar de 
grootste politieke partij in Zaanstad. Dat is ons doel!

Uiteraard pakken we door op de liberale punten waar we ons afgelopen tijd hard voor hebben gemaakt, maar we gaan 
dat met nog meer flair, met nog meer trots en met nog meer strijd doen. Maar vooral met allure. We gaan Zaanstad, 
onze Top van de Randstad nog mooier, welvarender, aangenamer en veiliger maken. 

Ik ben Gerard Ram, lijsttrekker voor VVD Zaanstad. Ik ben geboren en getogen in de Schilderswijk in Den Haag. Ik heb 
mijn hart al meer dan 14 jaar verloren aan Zaanstad. Vanuit mijn achtergrond weet ik wat het betekent om te moeten 
knokken voor je bestaan. Voor je omgeving. Voor je stad. Voor je vrijheid. Voor gelijke kansen. Voor een toekomst.

Ik wil de komende jaren mijzelf volledig inzetten om van Zaanstad in alle facetten de Top van de Randstad te maken 
want deze gemeente heeft alles te bieden: groen en stad naast elkaar. Werk en wonen. Recreatie en sporten. Cultuur 
en uitgaansleven.

In de toekomst zie ik een gemeente waar mensen heel graag willen wonen en werken omdat er een divers aanbod van 
woon- en werkgenot is: een mooie plek, met aangename wijken waar kwaliteit hoog in het vaandel staat. Ik zie een 
gemeente met een trotse uitstraling waar binnenlandse en buitenlandse toeristen van genieten, waar het goed toeven 
is, voor korte of voor langere tijd. 

Ik zie een gemeente voor me die een cruciale rol speelt in de metropoolregio Amsterdam. Met een metroverbinding 
tussen 020 en 075, met een snelle en weinig hinder gevende treinverbinding, met een goede infrastructuur, met goed 
aangelegde en onderhouden wijken. Met veel sport en goede sportaccommodaties voor alle niveaus.

 Ik ga voor kwaliteit. 
 Dat doe ik met allure. 
 Met Zaanse Allure.

Alvorens de VVD Zaanstad over 4 jaar het verkiezingsprogramma “Zaanse Tevredenheid” gaat schrijven, moet er nog 
het nodige gebeuren. VVD Zaanstad en ik staan weer klaar om daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Daarvoor 
moeten wij als partij zo groot mogelijk worden na de verkiezingen. Het liefst de grootste. Ik sta klaar om VVD Zaans-
tad succesvol door deze gemeenteraadsverkiezingen te loodsen en om de komende vier jaar mee te werken aan een 
mooier Zaanstad. 

Ik reken op uw stem! 

VVD Zaanstad wil een stad waar…

1. …je vrij kan ONDERNEMEN  6

2. …je kan WERKEN EN VERDIENEN 8

3. …je kan vertrouwen op HANDHAVING EN HULPVERLENING 10

4. …je kan REIZEN zoals jij dat wil 12

5. …BOUWEN de ruimte krijgt 14

6. …je fijn kunt WONEN 16

7. …je lekker kan ONTSPANNEN 18

8. …je naar behoefte kan BEWEGEN 21

9. …je kunt LEREN op elke leeftijd 22

10. …OMZIEN naar elkaar normaal is 24

11. …VERDUURZAMEN bij iedereen hoort 26

12. …je CULTUUR kunt zien en beleven 29

13. …INTEGREREN een absolute voorwaarde is 30

14. …de DIENSTVERLENING van de gemeente gewoon goed is 32

15. …de FINANCIËN op orde zijn 33

16. …aandacht is voor alle KERNEN IN ZAANSTAD  34
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1. Ondernemen
Door de inzet van de Zaanse ondernemers en hun werknemers is de Zaanse economie de snelst groeiende in de regio. 
Het beleid van de gemeente dat de afgelopen jaren is gevoerd, werpt zijn vruchten af. Bedrijven vestigen zich graag in 
Zaanstad. Het aantal arbeidsplaatsen is met negenhonderd toegenomen en meer mensen kregen een baan. 
Ondernemers zijn onmisbaar voor een gezonde economie in Zaanstad omdat zij naast banen ook zorgen voor nieuwe 
ideeën en voor investeringen in innovatieve technieken. Duurzaam ondernemen is normaal geworden en daarmee is 
ondernemen in duurzaamheid winstgevende business geworden. Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van de 
gemeente.

De gemeente stimuleert ondernemerschap het beste door ondernemers de ruimte te geven en te ondersteunen daar waar 
mogelijk is. De gemeente versterkt de economie door gebruik te maken van diensten en producten van bedrijven uit Zaan-
stad. Er is een groeiende vraag naar hoger opgeleiden uit zowel het wetenschappelijk als het hoger beroepsonderwijs. Er is 
ook behoefte aan mensen met een technische opleiding die graag de handen uit de mouwen willen steken. Een goede aan- 
sluiting tussen het bedrijfsleven en het onderwijs is belangrijk. De razendsnelle ontwikkelingen in de ICT - zoals robotisering - 
zal invloed hebben op het soort banen dat beschikbaar is. Zaanstad is op slechts vijftien minuten reizen van het centrum 
van Amsterdam. Dit maakt het voor ICT-bedrijven aantrekkelijk zich hier te vestigen.

In de metropoolregio is Zaanstad de belangrijkste partner van Amsterdam. Wij denken mee over zaken als toerisme, over 
de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt, wij zijn gesprekspartner van grote bedrijven uit de regio Amsterdam 
en van universiteiten en hogescholen. Daarnaast ontwikkelen Zaanstad en Amsterdam samen de Noordelijke IJ-oevers 
inclusief de Achtersluispolder.

Standpunten VVD Zaanstad
• Wij willen de samenwerking op economisch gebied in de regio Amsterdam intensiveren.. Wij moeten zelfbewuster
 worden en beseffen dat Amsterdam niet zonder Zaanstad kan. 

• Onze lobby moet richting de ministeries in Den Haag sterker worden. 

• Zaanstad moet in de top drie van ondernemersvriendelijke gemeente van Noord-Holland belanden. 

• Wij willen minder regels voor ondernemers.

 ° Er is al veel gedaan om de regeldruk te verminderen. Toch zullen wij alert blijven op elke regel en toetsen of  
  deze nog nodig is. 

 ° Wij gaan waar mogelijk vergunningen afschaffen, samenvoegen of vervangen door een meldingsplicht. Geen aparte  
  vent-, uitrit-, object-, terras-, of reclamevergunning meer. Door efficiënter te werken, kunnen de tarieven omlaag.

 ° De geldigheidsduur van vergunningen wordt verlengd.

 ° Alles wat de gemeente zelf in huis heeft aan informatie of zelf eenvoudig kan opvragen (zoals een uittreksel van de  
  Kamer van Koophandel) hoeft door de aanvrager niet meer ingeleverd te worden.

 ° De regels voor het in dienst nemen en in dienst hebben van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten  
  goed op elkaar afgestemd worden. Het talent van de betrokken werknemer en de vraag van ondernemer staan 
  centraal. Het geheel aan regels dient maatwerk te zijn. Wij vinden het werkservicepunt als één loket waar 
  ondernemers terecht kunnen een goed initiatief. 

• Reclame- en precariobelasting kan worden afgeschaft als blijkt dat de kosten en baten van deze belastingen elkaar  
 opheffen. 

• Wij ondersteunen bedrijven die een beroep willen doen op de wet Bedrijven Investeringszone (BIZ). Dit kan alleen als  
 een meerderheid van de bedrijven uit een zone de wil en de mogelijkheid heeft te investeren in een aantrekkelijke 
 bedrijfsomgeving. 

• Wij willen dat goede initiatieven vanuit ondernemersverenigingen op het gebied van de aansluiting tussen het onderwijs  
 en de arbeidsmarkt worden ondersteund door de gemeente.

• De bereikbaarheid van de bedrijventerreinen moet goed geregeld zijn. Dat geldt voor zowel voor het eigen vervoer  
 als voor het openbaar vervoer. Bereikbaarheid is een belangrijke afweging voor ondernemers om zich wel of niet met  
 hun bedrijf te vestigen.

• Wij willen dat de gemeente bij alle projecten indien mogelijk lokaal aanbesteedt. 

• Wij willen dat Zaanstad actief bedrijven probeert te interesseren zich in onze stad te vestigen, bijvoorbeeld via 
 handelsdelegaties of op nationale en internationale beurzen. De groei van ICT-bedrijven biedt kansen. Ook de creatieve  
 industrie zal zich thuis voelen in Zaanstad.  

• Bedrijven die willen uitbreiden met personeel moeten ondersteund worden door de gemeente.

• ZZP-ers die groeien moeten ondersteund worden in het aannemen van werknemers. Van ZZP naar ZMP (Zelfstandige  
 Met Personeel).

  
  De VVD Zaanstad staat voor:
  • Meer ruimte voor ondernemers en minder regels
  • Een top drie notering voor bedrijfsvriendelijke steden in Noord-Holland.
  • Steun voor ondernemen in duurzaamheid
  • Meer ICT- en Creatieve Industrie in Zaanstad.
  • Reclame- en Precariobelasting afschaffen

Meer ruimte voor
ondernemers 

en minder regels
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2. Werken en verdienen
Het aantal arbeidsplaatsen is de afgelopen jaren in Zaanstad met negenhonderd toegenomen. Steeds meer mensen 
zijn aan een baan gekomen. Een groot deel van de werkende beroepsbevolking woont in Zaanstad en verdient zijn 
brood elders. Iedereen zou moeten meedoen en niemand mag aan de zijlijn staan. De beste sociale voorziening is een 
betaalde baan. Met meer aandacht voor de economische agenda en beter contact met ondernemers kunnen we meer 
mensen mee laten doen. 

Want het hebben van werk gaat niet alleen over het verdienen van geld. Werk gaat over trots, voldoening, eigenwaarde 
en invulling. Het gaat over “eruit halen wat erin zit’ en over “meedoen met de maatschappij”. Echter, in vergelijking met 
andere gemeenten ontvangen nog te veel mensen een bijstandsuitkering, waarvan een groot deel een migratieachtergrond 
heeft. Van wie in de bijstand zit, wordt een aantal zaken verwacht: Nederlands spreken, bijvoorbeeld, of bezig zijn onze taal 
te leren; solliciteren om weer zo snel mogelijk aan het werk te kunnen; een tegenprestatie leveren om onderdeel van de 
samenleving te blijven, nieuwe mensen te ontmoeten, kansen te creëren en in regelmaat te blijven leven. 

Standpunten VVD Zaanstad
Werk:

  ° Voor ons is werk eerste prioriteit. Werk voor iedereen.

  ° Wij vinden dat het onderwijs en werkgevers elkaars wereld beter moeten leren kennen. De gemeente moet hierin  
   een rol spelen door partijen met elkaar in contact te brengen.

  ° Werk verandert in hoog tempo en sectoren verdwijnen en gaan. Wij ondersteunen dan ook het regionale project  
   “House of Skills”, waar mensen die geen baan hebben worden begeleid naar een ander vak. 

  ° Werkgevers, opleiders en de gemeente moeten samen het initiatief nemen voor een actieve aanpak van jeugd- 
   werkloosheid. 

  ° Een eigen onderneming starten is een manier om van een uitkering af te komen. Wij stimuleren dit. Wij schrijven  
   niemand af. 

  ° Bijna iedereen kan werken naar vermogen. Mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt door lichamelijke of  
   geestelijke oorzaak kunnen bijna altijd interessant en nuttig werk wel doen. Wij willen dat de gemeente alle  
   instrumenten inzet om mensen werkervaring te laten opdoen, te laten integreren en begeleid te worden zodat ze  
   duurzaam kunnen uitstromen.

  ° Door een aanvaardbare SROI-regeling zullen werkgevers hiervan kunnen profiteren. Wij gaan ondernemingen  
   stimuleren om werknemers met een sociale indicatie of beperking in dienst te nemen. De huidige norm die bij 
   social return is afgesproken gaan wij evalueren op effectiviteit en doelmatigheid. Het mag niet ten koste gaan van  
   bestaande arbeidsplaatsen.

  ° De gemeente moet in nauw overleg met het UWV werken aan het verschuiven van uitkering naar werk. 

Inkomen:

  ° De inzet van het participatiebudget moet sterk gericht zijn op duurzame uitstroom van werkzoekenden. De 
   gemeentelijke organisatie is gericht op zo min mogelijk rompslomp voor het bedrijfsleven: goede bestanden,  
   goede begeleiding en geen verplichte quotumregelingen. 

  ° Het armoedebeleid dat de gemeente heeft vastgesteld moet mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie  
   naar een betaalde baan helpen. Wij willen dat mensen die bijstand, WW- of een vergelijkbare uitkering krijgen  
   verplicht een opleiding volgen of werkzaamheden uitvoeren terwijl ze begeleid worden naar een betaalde baan.

  ° Iemand die van een uitkering naar een baan gaat moet er financieel merkbaar op vooruit gaan. 
   Werken moet lonen.

  ° Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft, verliest zijn of haar uitkering. Speciale door de gemeente  
   georganiseerde evenementen voor werkzoekenden zijn verplicht om actief bij te wonen. Niet komen betekent  
   geen uitkering. 

  ° Wij zijn voorstander van “passend” vrijwilligerswerk.  Zij die in de bijstand zitten moeten inzetbaar zijn voor 
   vrijwilligerswerk, het liefst in de eigen specialiteit.

  ° Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen moeten tot op de laatste cent worden terug-
   gevorderd bovenop de boete die wordt opgelegd. 

  ° Wij zijn tegen het verstrekken van een bijstandsuitkering aan jongeren. Tot 27 jaar moeten zij een opleiding
   volgen of werken.

  

  De VVD Zaanstad staat voor:
  • Werk voor iedereen
  • Werken moet lonen
  • Dat het aantal mensen in de bijstand drastisch omlaag moet
  • Het opsporen en hard aanpakken van uitkeringsfraude
  • Dat jongeren tot 27 jaar geen uitkering krijgen, maar werken of leren

Werk voor
iedereen
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3. Handhaving en hulpverlening
Voor ons staat veiligheid centraal: ook veiligheid is één van de kerntaken van de gemeentelijke overheid. Eigendom-
men moeten worden gerespecteerd; geweld en bedreigingen zijn uit den boze en ook de dagelijkse rit naar school of 
sport moet veilig zijn. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, bedrijven en gemeente. De 
gemeente moet dit regelen en maakt afspraken met onder meer de politie en openbaar ministerie. Inwoners mogen 
rekenen op een actieve overheid die op veiligheidsgebied zelf actie onderneemt maar ook anderen aanspreekt op 
hun verantwoordelijkheid. Regionale en gemeentelijke calamiteitenplannen moeten actueel zijn en multidisciplinair 
geoefend worden.

Naast de objectieve veiligheid, gemeten in aantallen incidenten, is ook de subjectieve veiligheid van belang, met andere 
woorden: hoe veilig voelen onze inwoners zich? De gemeente moet het veiligheidsgevoel van de inwoners proberen te ver-
groten. Acties van raddraaiers, zoals in 2016 het treitervloggen, moeten direct in de kiem gesmoord worden. Hulpverleners 
en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten, moeten ongestoord hun werk kunnen doen. Gemeente en politie treden 
hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Daarnaast is preventie van criminaliteit van groot belang, vooral bij 
jongeren. Ouders hebben daarin een grote verantwoordelijkheid. 

Standpunten VVD Zaanstad
Preventie:
• Wij willen dat de weerbaarheid van handhavers wordt vergroot met adequate verdedigingsmiddelen. 

• Moderne technologie moet gebruikt worden om de veiligheid te vergroten door op risicoplaatsen camera’s met de  
 nieuwste technologie te plaatsen. Handhavers moeten worden uitgerust met bodycams. Dit werkt preventief en helpt bij  
 opsporing. De VVD zal de verantwoordelijke bestuurders in Zaanstad hierop blijven wijzen. Veiligheid gaat boven privacy. 

• De onderwereld probeert op veel manieren door te dringen in de maatschappij waarbij bedreigingen, chantage en 
 afpersing worden toegepast. Dit gebeurt ook in Zaanstad en wordt “ondermijning” genoemd. Wij willen dat er extra geld  
 wordt vrijgemaakt voor de aanpak van deze zware criminaliteit. 

• De gemeente stimuleert met een actief preventieprogramma de koppeling tussen onderwijs, welzijn, cultuur, zorg en  
 sport om probleemgedrag van jongeren zo vroeg mogelijk te signaleren. Geen bureaucratie en subsidieverslindende  
 instituten maar projectmatige aanpak waarbij de bestaande infrastructuur van onderwijs, sport en welzijn gericht wordt  
 gebruikt. Stel de jongeren centraal en zet ze ook in bij de preventieprogramma’s.

• Eigen verantwoordelijkheid betekent dat de gemeente initiatieven als buurtpreventie met buurt-apps aanmoedigt en  
 faciliteert met buurt-appborden.

•  “112, daar vang je boeven mee”. Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en staat of valt bij de bereidheid van onze  
 inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. Terugkoppeling naar de burger versterkt het gevoel dat er iets  
 met zijn melding is gedaan en motiveert om een volgende verdachte of een volgende onveilige situatie te melden. 

• De gemeente moet het nummer van “Misdaad Anoniem” 0800-7000 meer bekendheid geven. Melders van misdaden  
 hoeven niet bang te zijn.

• Wij willen een zichtbare en aanwezige politie met wijkagenten in de stad en in de dorpen die de buurt als hun broekzak  
 kennen.

Aanpakken:
• In de buurten waar zichtbaar of voelbaar overlast is door bedreigingen, intimidatie en criminaliteit moeten de veroor-
 zakers aangepakt worden. Wij willen hier extra geld voor uittrekken. 

• Wij willen extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) inzetten die ergernissen aanpakken en in beeld brengen.  
 Deze dienen de mogelijkheid te krijgen om direct voor bepaalde overtredingen boetes op te leggen zodat zij geen 
 tandeloze tijgers worden.

• Jeugd-BOA’s hebben bewezen dat zij van groot nut zijn. Daar willen wij er dus meer van hebben.

• Wij willen een duidelijk lik-op-stukbeleid. Versterking van de handhaving is dan ook één van de prioriteiten van de 
 VVD Zaanstad.

• Wie schade veroorzaakt, kan verwachten dat de schade op hem of haar wordt verhaald. 

• Wij willen een gebieds- en/of horecaverbod binnen het horecaconcentratiegebied in Zaanstad voor structurele overlast-
 plegers en een zogenoemd weekendarrangement invoeren: overlastgevers die vrijdag- of zaterdagavond op de Dam  
 worden aangehouden, blijven tot maandag in de cel. 

• Wij willen dat veelplegers worden gevolgd, vervolgd en aangepakt. Dit kan criminaliteit voorkomen en oplossen.

Brandweer en ambulances
• Brandweer en ambulances behoren na melding op tijd aanwezig te zijn. Zij dienen de wettelijke aanrijdtijden te halen.  
 Ongeacht vanuit welke gemeente de diensten komen. Indien nodig worden ook scherpe(re) afspraken met de buur- 
 gemeenten gemaakt. 

• Onze brandweer is sterk afhankelijk van vrijwilligers; zij zijn onmisbaar bij het bestrijden van branden en bij andere 
 hulpverlening. 

• De gemeente moet ervoor zorgen dat de brandweer op sterkte is en overleg met werkgevers van deze brandweervrij-
 willigers moet een hoge prioriteit krijgen. 

• Door de regionalisering van de brandweer komt de aansturing van de brandweerkorpsen meer op afstand van de 
 gemeenten. Dit mag niet ten koste gaan van de motivatie van lokale vrijwilligers. 

• Belemmering van de hulpdiensten moet hard aangepakt worden. Brandweer- en ambulancepersoneel moet beschermd  
 worden en zijn werk kunnen doen.

  De VVD Zaanstad staat voor: 
  • Lik-op-stukbeleid
  • Het aanpakken van Huftergedrag
  • Het aanpakken van zware criminaliteit
  • Blauw zichtbaar op straat
  • Handhavers met verdedigingsmiddelen
  • Veilig uitgaan
  • Niet gedogen, maar legaliseren of verbieden en handhaven. 
  • Een gemotiveerde vrijwillige brandweer op sterkte 
  • Snelle aanrijtijden van ambulance en brandweer
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4. Reizen
Bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeentelijke overheid. Een goede infrastructuur is van groot belang, 
zowel voor de inwoners als voor de economie. Wij vinden het ook belangrijk dat iedere inwoner vrij is in de keuze van 
het soort vervoer: auto, fiets, bus, trein, boot. Er moet daarom de komende jaren ingezet worden op: investeringen in 
verbeteringen van de bereikbaarheid van Zaanstad, betere verbindingen tussen Zaanstad en de regio, oplossen van 
verkeersknelpunten in de gemeente (gebleken is dat bij afsluiting van het Prins Bernardplein door een calamiteit het 
totale autoverkeer in heel Zaanstad vast komt te zitten), voldoende parkeerplaatsen (zowel voor auto als voor fiets), 
goede en veilige fietsroutes en aantrekkelijk openbaar vervoer dat goed werkt in de gehele metropool. 

Standpunten VVD Zaanstad
• De komende jaren worden er vijftien tot twintigduizend nieuwe woningen in Zaanstad gebouwd. Dit kan alleen als de 
 wegen, de parkeermogelijkheden en het openbaar vervoer als eerste worden aangepast. Daar profiteert niet alleen  
 Zaanstad van, maar ook de overige zeventigduizend huishoudens aan de westkant van de metropool Amsterdam.
 Hiervoor is een duidelijk allesomvattend plan nodig, waarbij wegen, fietspaden, spoor, bruggen en waterverbindingen op  
 elkaar worden afgestemd. 

Hoofdwegen:

 ° De A8 moet doorgetrokken worden naar de A9 om Krommenie, Assendelft en Wormerveer van sluipverkeer te 
  ontlasten. Wij hebben er bij de provincie op aangedrongen dat de zogenaamde “nul-plusvariant” door Krommenie  
  en Wormerveer onacceptabel is. Dit heeft de provincie ook overgenomen en daarom ondersteunen wij de keuze van  
  de provincie 

 ° De A8 vanaf Saendelft tot de aansluiting met de A7 moet verbreed worden, waarbij aanpassingen voor de leefomge- 
  ving nabij de A8 gerealiseerd moeten worden. 

 ° De VVD is voorstander van een volledige aansluiting van de A8 op de provinciale weg in Zaandijk om zo ook de  
  spoorse doorsnijding bij de overweg Guisweg op te lossen. De voorkeur is om het spoor ondergronds te brengen. 

Lokale wegen:

 ° Wij willen dat bij elk project de ontsluiting van wegen en de parkeergelegenheid worden meegenomen of hoge 
  prioriteit heeft. Bijvoorbeeld bij het bouwproject op het oude Nuonterrein. Het staat daar nu al vast in de spitsuren.

  ° De voormalige busbrug tussen Westerkoog en Westerwatering moet permanent open zijn voor alle verkeer. 

  ° Wij willen een onderzoek naar de mogelijkheden voor een extra ontsluitingsweg over het spoor voor Wester-
   watering.

  ° Knelpunten op de Thorbeckeweg (Vijfhoek) en Prins Bernhardrotonde in Zaandam moeten aangepakt worden.

  ° Het moet makkelijker worden om de wijken Poelenburg en Achtersluispolder in en uit te rijden. 

  ° Er moet voor een betere verdeling van het lokale verkeer een onderzoek gestart worden naar meer mogelijk- 
   heden voor een vaste oeververbinding voor auto’s en fietsers tussen Zaanstad en Amsterdam bij het Hembrug- 
   terrein. Wij vinden dat hier een tunnel moet komen. 

  ° Wij willen aandacht voor de pakketbezorgdiensten in de stad. Deze stijgen explosief. Wij willen toekomstige pro- 
   blemen voor zijn. 

Parkeren:

  ° Bij wonen in de buitengebieden van Zaanstad horen parkeerplekken. Twee auto’s per huishouden is normaal. 

  ° Binnenstedelijk zal betaald parkeren op sommige plaatsen onoverkomelijk zijn. Met behulp van een bewoners-
   enquête kan het draagvlak om dit in te voeren gerealiseerd worden.

  ° Wij willen dat iedereen zo gemakkelijk mogelijk kan parkeren tegen redelijke prijzen in het centrum van Zaandam.

  ° Gratis parkeren kan in de buitengebieden.  In enkele winkelgebieden voor een beperkte tijd in de blauwe zones. 

  ° In overleg met buurtbewoners en door middel van gericht onderzoek en enquêtes zal gekeken worden hoe 
   ‘gelegenheidsparkeren’ in wijken tegengegaan kan worden.

  ° Wij willen een bevriezing van de tarieven voor parkeervergunningen. 

  ° Bij eventuele uitbreiding van betaald parkeren zijn de parkeerdruk en het draagvlak van de buurtbewoners de  
   parameters op basis waarvan de gemeente kan besluiten tot betaald parkeren.  

  ° Parkeren in de parkeergarages moet voor bezoekers van de binnenstad aantrekkelijker zijn dan parkeren op straat.

  ° Wij stimuleren dubbelgebruik van parkeerterreinen en parkeergarages. Door slimme investeringen kunnen veel  
   parkeergarages van kantoren en bedrijven vooral in het centrum op koopavonden, zaterdagen en koopzondagen  
   benut worden.

Verkeersveiligheid:

  ° Wij gaan de verkeersveiligheid verhogen door vooral in de buurt van scholen  
   met medewerking van betrokkenen een veilige omgeving te creëren
   (schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes).

  ° Wij vinden niet alleen veiligheid maar ook een goede doorstroming van het   
   verkeer in onze stad belangrijk. 

  ° Voor ons zijn de veiligheid en betrouwbaarheid van alle bruggen belangrijk.   
   Wij zullen ons voor goed onderhoud en eventueel vervanging blijven 
   inzetten.

  ° De rondweg in Westerkoog moet veiliger voor fietsers worden gemaakt. 

Openbaar vervoer:

  ° Vanwege de grote woningbouwopgave in MAAK.Zaanstad willen wij dat ook  
   de openbaarvervoersmogelijkheden worden uitgebreid. Openbaar vervoer   
   moet een interessant alternatief zijn voor de auto. 

  ° Wij willen dat de metro van Amsterdam wordt doorgetrokken tot Zaanstad. 

  ° Zolang dat nog niet is gerealiseerd willen wij een hoogfrequente dienstrege-  
   ling van de NS. Er moet dan wel een oplossing komen voor de spoorse door  
   snijding en de overgang op de Guisweg. Het spoor moet dus onder de grond.

  ° Wij zetten ons in voor een goed nachtnet met goede en regelmatige bus- en  
   treinverbindingen.

Water:

  ° Goederenvervoer over water om de bedrijven aan de Zaan te faciliteren   
   vinden we belangrijk.  

  ° De vertragingen in de werkzaamheden aan de verbreding van de Wilhelmi-  
   nasluizen in Zaandam veroorzaken veel overlast. Dit moet nu snel opgelost   
   worden.

  ° De Zaan en het IJ beleven vanaf het water is bijzonder. Toeristisch-recreatief  
   vervoer (Zaanhopper en IJ-veer naar Amsterdam) is waardevol voor Zaan-
   stad. Wij vragen om aansluiting bij evenementen en bij de ontwikkelingen op  
   het Hembrugterrein.

  ° Wij ondersteunen de ideeën om in het Noorzeekanaal bij Hoogtij een laad- en loskade aan te leggen. 

  ° Oude bruggen, zoals bijvoorbeeld de Vaartbrug tussen Wormerveer en Krommenie, moeten vervangen worden  
   door brede bruggen of bruggen waar langzaam verkeer apart overheen kan. 

Fiets:

  ° Goede en veilige fietsroutes moeten mensen verleiden om vaker de fiets te nemen. 

  ° Er moeten goede en opvallende bewegwijzeringen naar de fietsenstallingen komen.

  ° Wij blijven opletten of er geen onnodige fietspaaltjes die gevaar opleveren worden geplaatst.

  ° De fietstunnel Inverdan bij het oude Inntel moet blijven voor een snelle verbinding naar de Westzanerdijk. 

  ° Het besluit om het “Dam tot Dam-snelfietspad” te maken moet nu snel worden gerealiseerd. 

  De VVD Zaanstad staat voor:
  • Vrij zijn in keuze hoe men zich wil vervoeren
  • Het 24 uur open zijn van de voormalige busbrug
  • Het doortrekken van de A8 naar A9 
  • Het spoor bij de Guisweg onder de grond brengen
  • Een metroverbinding van en naar Amsterdam
  • Hoogfrequente busverbinding naar Noord-Zuidlijn Amsterdam
  • Ruime parkeervoorzieningen en bevriezing parkeertarieven
  • Het realiseren van een Dam tot Dam fietspad
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5. Bouwen
 
In Zaanstad wordt veel nieuwbouw ontwikkeld. De komende jaren moeten er twintigduizend nieuwe woningen bijko-
men. Dat is goed voor de woningzoekenden en de ondernemers in Zaanstad. Meer huizen betekent meer potentiële 
klanten voor de bedrijven, met name voor de retailers. Dit betekent dat er naast de infrastructuur ook moet worden 
geïnvesteerd in de kwaliteit van de openbare ruimte. Het resultaat is verbetering, versterking en reparatie van veel 
lelijke plekken. Zaanstad kenmerkt zich door haar typische mix van wonen en werken, die ook hinder van geur en 
geluid met zich meebrengt. Dat vraagt om innovatie bij de opgave voor stadsverdichting, om het groen in de wijken te 
kunnen behouden of te investeren in voorzieningen. Anderzijds ontkomt de gemeente er niet aan om ‘lelijke stukken 
groen’ geschikt te maken voor woningbouw. 

De groene contouren van de stad zullen daarom gaan veranderen. Met de extra vraag naar woningen neemt ook de vraag 
naar nieuwe werkgelegenheid en nieuwe voorzieningen toe. Wonen en werken combineren op diverse bedrijventerreinen 
zoals Zaanstad-midden en de Achtersluispolder, vraagt om een goede afweging van belangen waarbij de gevestigde bedrij-
ven niet in hun bedrijfsvoering belemmerd moeten worden. De openbare ruimte is het visitekaartje van de gemeente. De 
basis moet op orde zijn. Een goed onderhouden openbare ruimte met de nadruk op het groen, nodigt onze inwoners uit om 
de openbare ruimte netjes te houden.

Standpunten VVD Zaanstad
• Wij willen ons de komende jaren inzetten om het door de VVD gewenste plan voor de stad (MAAK.Zaanstad), verder  
 vorm te geven en uit te voeren. De waardevolle ideeën die de vereniging Hart voor Stad aanreikt willen wij serieus 
 onderzoeken. Wij willen daarom:

 ° Oplossingen voor de oude bedrijventerreinen en het transformeren van alleen werk naar de combinatie van wonen  
  en werken, zoals op het Hembrugterrein gaat gebeuren.

 ° Diverse gebieden in Zaanstad mooier maken, zoals de Burcht en de Peperstraat, de westkant van het Station en de  
  Westzijde.

 ° Het spoor bij de Guisweg onder de grond.

• Wij willen de markt ruimte geven om te ontwikkelen en te realiseren. De gemeente stuurt op hoofdlijnen, stimuleert  
 duurzaamheid en geeft voldoende ruimte en flexibiliteit in omgevingsplannen. De nieuwe omgevingswet helpt hierbij.

• Bij nieuwbouw moet er geen normering zijn in de hoeveelheid sociale- of vrije sectorwoningen. Het dogma van het  
 bouwen van dertig procent sociale woningbouw bij nieuwbouw (de zogenaamde 30/70 regeling) moet er definitief vanaf.

• Wij willen de groene contouren van de stad nader beschouwen. Bij een behoefte van twintigduizend nieuwe woningen  
 kan niet worden voorkomen dat delen van het groen voor bebouwing gebruikt zullen gaan worden.  

• Wij willen onderzoeken of het stuk grond tussen Westerkoog en het viaduct van de A8 bij het politiebureau geschikt  
 gemaakt kan worden voor sportvelden. 

• Wij willen onderzoeken of de omgelegde Guisweg kan worden afgebroken en langs de A8 kan worden aangelegd.  
 Hierdoor is het Westzijderveld weer één geheel geworden en wordt de doorstroming verbeterd. Tevens kan dan een  
 oprit in westelijke richting naar de A8 worden gerealiseerd.

• De diverse kernen in Zaanstad hebben ieder hun eigen verleden en toekomst. Wij vinden dat deze kernen onderhouden  
 en verder ontwikkeld moeten worden in samenspraak met de bewoners en met respect voor de historische waarden.

• Wij vinden dat daar waar niet gebouwd gaat worden, de natuurgebieden zoveel mogelijk hun karakter moeten 
 behouden. Recreatie in deze gebieden kan, mits de natuur geen grote schade hiervan ondervindt. 

• Wij willen de belangen van de agrarische gebieden en de daar gevestigde bedrijven behartigen opdat zij kunnen blijven  
 bestaan.

• De gemeente heeft de plicht de openbare ruimten netjes en schoon te houden maar zal de inwoners ook vragen hun  
 steentje bij te dragen.

  De VVD Zaanstad staat voor:
  • Goede ontsluitingswegen voor nieuwe woonwijken
  • Combinatie van werken en wonen 
  • Minder regels, meer ruimte en flexibiliteit
  • Het behoud van het karakter van dorpslinten
  • investeren in onderhoud openbare ruimte
  • Lelijke groene plekken geschikt maken voor wonen of sporten
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6. Wonen
Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt. Het is belang-
rijk om te wonen in een huis dat bij je past. Iedereen moet op elk gewenst moment het juiste huis kunnen vinden en 
indien mogelijk het huis aan kunnen passen of door te stromen naar een andere woning. De kwaliteit van de oudere 
woningen in Zaanstad laat te wensen over op het gebied van funderingen en energiegebruik. Zaanstad heeft ten 
opzichte van vergelijkbare steden veel sociale huurwoningen die met overheidsgeld worden betaald. Door strakker 
beleid op de sociale huursector in omringende gemeenten, is er een trek naar Zaanstad. 

Standpunten VVD Zaanstad
Eigen woning:
• Wij willen dat het aanbod in het middeldure en dure segment wordt uitgebreid zodat de midden- en hogere inkomens    
 voor Zaanstad behouden blijven en aangetrokken worden. Wij vinden ook dat er ruimte moet zijn voor het bouwen van 
 villa’s of luxe bungalows. Mensen die dat wensen en kunnen betalen, willen wij graag behouden of verwelkomen in 
 Zaanstad.  

• Wij willen ruimte voor starterswoningen en kleine huishoudens maken. Transformatie van bedrijfspanden naar 
 woningen is daar één van de oplossingen voor.

• In de lintbebouwingen van de Zaanse dorpen moet het mogelijk zijn om op de eigen grond een extra woning voor de  
 ouders te bouwen, zogenaamde kangoeroewoningen. De VVD wil dat er nieuw beleid wordt geformuleerd voor het  
 bouwen in de linten met als voorwaarde dat het karakter van de lintbebouwing blijft behouden.

• Wij vinden dat de eigenaren van woningen met funderingsproblemen door paalrot ondersteund moeten worden. Wij  
 steunen daarom de maatregelen die het college in 2017 heeft genomen. Een financiële regeling voor diegenen die het  
 echt niet kunnen betalen, zodat herstel bij de buren niet wordt verhinderd. 

• Geen beperkingen aan het aantal te splitsen woningen. Wij willen de regels voor het splitsen en omzetten van woningen 
 versoepelen. Het moet voor woningeigenaren mogelijk zijn om van één woning twee woningen te maken. 
 Deze maatregel draagt bij aan het oplossen van het woningtekort, zorgt voor betaalbare woningen voor starters en kan  
 ouderen voorzien in zorg op maat. 

• Voor inwoners is het handig om makkelijk en snel te kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woning te  
 vergroten of aan te passen. Wij vinden dat deze regels actueel en digitaal beschikbaar horen te zijn

• Wij geven (toekomstige) huizenbezitters meer ruimte. Er worden meer kavels uitgegeven die benut kunnen worden voor 
 zelfbouw (particulier opdrachtgeverschap). Bestemmingsplannen worden flexibel gemaakt, zodat huiseigenaren 
 maximaal gebruik kunnen maken van hun eigendom; dus ook voor werken aan huis.

• Wij willen geen erfpacht meer. Nieuwe woningen staan alleen nog maar op eigen grond. De bestaande erfpachtcon-
 tracten moeten worden omgezet naar huurkoop, zodat de gebruikers op termijn vanzelf eigenaar worden. Ook afkoop  
 van de erfpacht met korting moet mogelijk blijven.

• Wij willen een verlaging van de belasting op eigen woningbezit (OZB). 

Huurwoning:
• Gesubsidieerde (sociale) huurwoningen zijn alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. Wordt het inkomen hoger,  
 dan gaat de huur omhoog of verhuis je naar een andere woning.  

• De gemeente spreekt woningcorporaties en de landelijke overheid aan op scheefwonen. Goedkope huurwoningen  
 komen zo weer vrij voor wie ze bedoeld zijn. De huurwoningmarkt komt weer in beweging.

• Wij willen dat er meer huurwoningen in het duurdere segment komen. Dit vervult de behoefte van mensen met een  
 hoger inkomen die tijdelijk in Zaanstad komen wonen en niet willen kopen. 

• Om onze Zaanse jongeren meer kansen op een sociale huurwoning te geven, verhogen wij de termijn om voorrang te  
 krijgen van het huidige één jaar naar vijf jaar ingeschreven staan in Zaanstad.

Kraken is verboden:
• Kraken is bij wet verboden. Wij zijn tegen kraken en willen een zero tolerance-beleid. Het uitgangspunt van het Zaanse  
 beleid (niet ontruimen uit bezorgdheid voor mogelijke leegstand) moet worden losgelaten. Er moet direct aangifte 
 worden gedaan om kraken tegen te gaan. 

Overlast:
• Wij pleiten voor meer aandacht voor mensen die (woon) overlast veroorzaken en vinden dat de gemeente maatregelen  
 moet nemen dit te stoppen. Het kan niet zo zijn dat omwonenden dagelijks geconfronteerd worden met overlast en dat  
 zij niet gehoord worden.

  De VVD Zaanstad staat voor:
  • Verlagen belasting op eigen woningbezit (OZB)
  • Aanpakken Scheefwonen 
  • Sociale huurwoningen alleen voor lage inkomens
  • Meer ruimte voor alle woonvormen, dus ook voor dure woningen
  • Funderingsproblemen structureel oplossen
  • Erfpacht afkopen met korting of omzetten in huurkoop
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7. Ontspannen
Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van de Zaanse economie. De VVD ondersteunt ondernemers in de 
recreatieve sector. Niet door hen te subsidiëren of voor hen te organiseren maar door te faciliteren en te enthousi-
asmeren. De Zaanse Schans is onbetwist de grootste toeristentrekker. Daarnaast valt in Zaanstad zoveel meer te 
genieten: het karakteristieke centrum van Zaandam, de kernen van noord tot zuid met elk zijn historische waarde, 
het typische Hollandse slagenlandschap met unieke natuurgebieden waarin ook volop gerecreëerd kan worden en, 
uiteraard, de Franse schilder Monet en Tsaar Peter met beiden een Zaanse historie. 

Standpunten VVD Zaanstad
• Wij willen een hoogwaardige vrijetijdseconomie met een hoger rendement in een aantrekkelijke gemeente met meer  
 kwaliteit en meer diversiteit van voorzieningen. 

• Wij willen een toeristenkaart introduceren met als doel bezoekers meer punten te laten bezoeken in Zaanstad. Met deze  
 kaart kan met bus, trein of boot gereisd worden en verschillende attracties bezocht worden.

• Recreatie mag in de natuur en recreatieve ondernemers moeten daar kunnen uitbreiden mits er geen buitenproportio-
 nele schade aan de natuur wordt toegebracht. De gemeente moet ondernemers in de recreatieve sector die een 
 kwaliteitsslag willen maken niet hinderen met regels over bijvoorbeeld voor- en naseizoen. 

• Recreatieve voorzieningen en toeristische attracties moeten goed bereikbaar zijn en de openbare ruimte moet goed  
 verzorgd zijn.

• We willen de riviercruisevaart op de Zaan (naar de Zaanse Schans) mogelijk maken door vergunningen voor aanleg- 
 plaatsen te verstrekken en langere openingstijden van de Wilhelminasluis te bewerkstelligen.

• Wij omarmen het idee om een Zaanboulevard in Wormerveer te ontwikkelen en willen de mogelijkheden hiervoor 
 serieus onderzocht hebben. 

• Zaanstad geeft veel geld uit voor het Twiske. Hier willen wij meer recreatiemogelijkheden. Wij vinden dit gebied 
 uitstekend geschikt voor een camping die in het landschap wordt ingepast.

• Boeren die een kleine camping op hun erf willen, mogen geen strobreed in de weg worden gelegd, mits zij zich houden  
 aan de benodigde regelgeving.

• Wij willen dat er op verschillende plaatsen in Zaanstad overnachtingsmogelijkheden voor campers moeten komen.  
 Zeker in de buurt van de Zaanse Schans. 

• Wij willen een onderscheidende en regionale promotie van de toeristische trekpleisters van onze gemeente door middel  
 van professionele City Marketing.

• Alle evenementen rondom en in de Zaan willen wij gecoördineerd zien. 

• Wij willen extra geld vrijmaken om meer activiteiten rondom Amsterdam Sail 2020 te bekostigen.

• Wij willen dat de gemeente onderzoekt hoe de drukte op de Zaanse Schans in betere banen kan worden geleid en hoe  
 wij kunnen gaan verdienen met deze enorme aantallen toeristen. 

• Naast de Zaanse Schans zien we grote toeristische kansen met ons nieuwe winkelhart en de ontwikkeling van het 
 Hembrugterrein met haar historie. 

• We willen naast Nederlandse ook Engelse bewegwijzering, zodat toeristen gemakkelijk hun weg weten te vinden.

• Wij zouden graag zien dat er professioneel fietsverhuurbedrijven bij de stations komen. 

• Toeristenbelasting is alleen gerechtvaardigd als deze daadwerkelijk wordt gebruikt voor de investeringen, instand-
 houding en verbetering van de faciliteiten waar ook bezoekers gebruik van maken.

• Particuliere verhuur van een eigen woning, zoals Airbnb, is in beginsel toegestaan maar mag niet tot overlast leiden. 
 Bij overlast of illegale verhuur dient te worden gehandhaafd.

• De gemeente moet met Airbnb (en soort gelijke bedrijven) afspraken maken over de afdracht van toeristenbelasting.

  De VVD Zaanstad staat voor:
  • Sterke promotie van alle toeristische trekpleisters
  • Een stad waar toeristen graag verblijven
  • Introductie van een Zaanse toeristenkaart
  • Meer overnachtingsfaciliteiten zoals B&B ’s en (boeren)campings

Sterke promotie
van alle
toeristische
trekpleisters
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8. Bewegen
De maatschappelijke betekenis van sport is groot. Het bevordert de gezondheid (obesitas is inmiddels volksziekte 
nummer een) en draagt bij aan individuele ontplooiing. Sport is een maatschappelijk bindmiddel voor jongeren en 
ouderen en heeft een positieve invloed op inburgering, participatie, sociale integratie, activering en op de overdracht 
van sociaal gewenste waarden en normen.

In Zaanstad is de basis van het sportbeleid op orde. De ‘routekaart buitensport’ van Zaanstad geeft goede richting en houdt 
ons bij de les. Topsport is goede reclame voor Zaanstad. De Dam-tot-Damloop is een internationaal evenement en draagt bij 
aan de goede naam van onze gemeente. Op tal van andere sporten kan Zaanstad zich ook rijk rekenen aan topsporters. Die 
waardering en welgemeende trots mag de gemeente blijven uitdragen met het jaarlijkse Sportgala.

Standpunten VVD Zaanstad
• Om onder andere de ziekte obesitas te onderdrukken, willen wij zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen, liefst  
 meerdere keren per week. Wij willen daarom investeren in sport. 

• Wij zien het belang in de promotie van de combinatie sport, voeding en gezondheid en willen dat de gemeente zich  
 hiervoor sterk maakt op scholen. 

• De breedtesport heeft voor ons prioriteit, maar ook toptalent moet gefaciliteerd worden om zich verder te ontwikkelen.

• Sportverenigingen en gemeente moeten zich gezamenlijk inspannen om grote nationale en internationale sportevene- 
 menten naar Zaanstad te halen. 

• Er is in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de breedtesport (sporthal Westerkoog, zwembad de Crommenije, locatie  
 hockeyclub de Kraaien, sportcomplex de Omzoom) waarbij het toekomstperspectief van vele sportclubs sterk is 
 verbeterd. Juist nu is het zaak door te pakken en deze prachtige voorzieningen ook effectief te benutten om zoveel  
 mogelijk mensen te laten sporten. 

• Wij willen onderzoek naar een nieuwe representatieve locatie voor de voetbalclub KFC. De kosten hiervan moeten 
 worden betaald uit nieuwe woningbouw op het oude terrein.   

• Een mogelijkheid om jongeren tegen lage kosten te laten kennismaken met verschillende sporten is de Jeugdsportpas.  
 Dit moet meer bekendheid krijgen. In nauwe samenwerking met sportverenigingen kan de jeugd kennis maken met  
 sport door een aantal lessen bij de sportclubs te volgen. 

• Wij vinden dat elke sportclub een G-team (team van gehandicapte mensen) moet hebben en zullen dit in onze gesprek- 
 ken met de clubs blijven aankaarten. Bij gebrek aan het aanbod van G-teamleden, willen wij dat er wordt samengewerkt  
 met andere clubs.

• Sportbeoefening door senioren en door mensen met een beperking moet worden gestimuleerd. Wij willen het sportaan- 
 bod voor deze mensen meer aandacht geven.

• Wij zijn ook in de sport fel voorstander van het expliciet uitdragen van het gelijkheidsbeginsel en het daarmee samen- 
 hangend non-discriminatiebeleid. Binnen iedere Zaanse sportclub moet diversiteit bevorderd worden en moet discri- 
 minatie in elke vorm actief worden bestreden. Gemengd sporten hoort bij onze samenleving en daar mag niet aan  
 getornd worden, ook niet om religieuze redenen.

• Wij willen samenwerking en gewenste fusies van de Zaanse sportclubs bevorderen. Het subsidiebeleid kan daarbij een  
 stimulans zijn. 

• Bij grootschalige sportevenementen wordt de betekenis voor de gemeente als geheel gezien als de indicator voor de  
 subsidiëring. Aan de gebruikers van de sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage worden gevraagd. Dit kan in de  
 vorm van geld, maar ook in de vorm van vrijwillige arbeid.

  De VVD Zaanstad staat voor:
  • Sporten voor iedereen.
  • Toptalent faciliteren
  • Breedtesport op scholen om obesitas tegen te gaan
  • Een nieuwe kans voor de sportpas voor jongeren 
  • Niet tornen aan gemengd sporten, ook niet vanwege religie

  

Sporten voor
iedereen
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9. Leren
Onderwijs is er voor elke leeftijd: vanaf de jeugd tot aan het pensioen en wellicht ook nog daarna. Ook oudere mensen 
hebben de behoefte om te leren. Omdat ze willen of moeten omscholen of gewoon uit interesse. In Zaanstad moe-
ten kinderen zich thuis en veilig voelen en met plezier naar school gaan. Op school leren wij kinderen de kennis en 
vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op school leren we ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we 
in Nederland met elkaar omgaan. Op school wordt geleerd wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom 
niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij. Wij zijn trots op onze 
meesters en juffen voor de klas. “Leren doe je je leven lang”. 

Standpunten VVD Zaanstad
Onderwijs voor kinderen:
• School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de VVD de vorming van Integrale Kind Centra (IKC) zodat  
 dat er ruimte in of nabij het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, zoals ruimte voor muziek,  
 sport en cultuur. 

• School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige 
 signalering van kindermisbruik, huiselijk geweld, radicalisering en loverboys. 

• Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat (taal)achterstanden bij jonge  
 kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of op kinderdagverblijven.

• De gemeente ziet er op toe dat passend onderwijs ook geboden wordt aan meer begaafde leerlingen. 

• Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, opdat het kind goed voorbereid wordt op een baan voor later.

• Wij vinden dat alle kinderen hun zwemdiploma A moeten halen. Leren zwemmen hoort net als leren fietsen en lezen bij  
 je opvoeding. De kosten zijn voor de ouders, met subsidiemogelijkheid voor hen die dat niet kunnen betalen.

• Wij vinden het belangrijk dat zo vrij mogelijk gekozen kan worden naar welke school kinderen gaan. De gemeente ziet er  
 daarom op toe dat scholen zich aan de wet houden: ouders kunnen kinderen bij meerdere scholen aanmelden.

• Wij willen dat er werk gemaakt wordt ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten en ongeoorloofd schoolverzuim.  
 Voortijdig schoolverlaten en spijbelen moeten met daadkracht en maatwerk bestreden worden. Handhaven waar moet,  
 zorg inzetten waar nodig. Ouders worden hierbij betrokken, want de opvoeding blijft een primaire taak van de ouders.  
 Kluisjescontrole en -bij ernstige verdenking van verboden middelen- preventief fouilleren moeten op scholen mogelijk zijn.

• Wij pleiten voor een techniekbox op scholen. Kinderen moeten timmeren, solderen of met elektriciteit leren werken. 

• Wij willen opnieuw onderzoeken of een HBO-opleiding op het gebied van de foodsector en procestechniek (aansluiten  
 op de vraag van het bedrijfsleven) in de Zaanstreek kansrijk is. 

• Met ICT-onderwijs kunnen we niet vroeg genoeg beginnen. 

• Wij zijn voorstander van de samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid waarbij samenwerking met MBO- 
 , HBO- en WO-opleidingen in de metropool wordt gezocht. 

• Wij willen dat er een school voor HAVO/VWO in Zaanstad komt die tweetalig onderwijs (Nederlands en Engels) aanbiedt. 

• Wij willen het imago van technisch onderwijs sterk verbeteren. Werken met de handen is minstens zo belangrijk als  
 werken op een kantoor. Het stimuleren van technisch onderwijs moet al op de basisscholen beginnen. 

• De kwaliteit van de schoolgebouwen moet zonder uitzondering goed zijn. Wij willen dat de gemeente schoolgebouwen  
 die niet aan de kwaliteitsnormen voldoen, met hoge prioriteit opknapt. Geen dure milieumaatregelen als dit ten koste  
 gaat van het aantal op te knappen of te bouwen scholen. Liever meerdere schoolgebouwen met het cijfer 8 in plaats  
 van één school met het cijfer 10.

• Noodlokalen en semipermanente schoolgebouwen moeten weg als de pieken zijn opgevangen, dus deze niet voor 
 andere bestemmingen inzetten. De grond moet dan weer in oorspronkelijke staat teruggebracht worden. 

• Wij willen dat de scholen goed en veilig bereikbaar zijn voor kinderen en ouders. Er moeten goede mogelijkheden zijn  
 om kinderen met de fiets of auto af te zetten bij school. Wij willen dat de gemeente onderzoekt of er “kiss and ride”  
 parkeerplekken bij scholen kunnen worden gerealiseerd. 

• Vervoer voor speciaal onderwijs moet van hoge kwaliteit zijn. Kinderen mogen niet onnodig lang in de bus zitten. Het  
 wordt vergoed door de gemeente. Dit vervoer geldt alleen voor kinderen die vanwege leer- of gedragsproblemen of  
 vanwege lichamelijke of verstandelijke beperkingen naar voorzieningen van speciaal onderwijs moeten.

• Zodra het wettelijk mogelijk is willen wij dat de subsidie op vervoer voor bijzonder (religieus) onderwijs wordt  
 afgeschaft. 

Onderwijs voor volwassenen:
• Bij ons krijgt iedereen de kans om te leren, ongeacht leeftijd. Daardoor creëren mensen voor zichzelf kansen voor 
 persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Leren doe je je hele leven. Wij willen daarom dat de gemeente educatie voor  
 volwassenen stimuleert. Omscholing naar een ander vak is heel normaal geworden op elke leeftijd. 

• We willen dat de gemeente een daling van laaggeletterdheid mogelijk maakt. Uitgangspunt daarbij is de eigen verant- 
 woordelijkheid van de betrokkenen, in samenwerking met de onderwijssector, de bibliotheken, de werkgevers en de  
 overheid. 

  De VVD staat voor:
  • Een leven lang leren 
  • Opvoeding primair door ouders, scholen ondersteunen
  • Iedereen moet Nederlands spreken
  • Samenwerking onderwijs, bedrijfsleven en gemeente
  • Jeugd kennis laten maken met handwerk via techniek box. 
  • Zwemonderwijs moet gestimuleerd worden
  • Schoolgebouwen moeten in goede staat zijn
  • Controle op scholen op o.a. drugs- en wapenbezit is heel normaal
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10. Omzien naar elkaar
De inwoners van Zaanstad moeten de vrijheid hebben om eigen keuzes te maken in de zorg. Het is normaal dat zij 
elkaar helpen als dat nodig is. Wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen leven. Als we dingen niet zelf kunnen regelen, 
kan de gemeente voor zorg en ondersteuning zorgen. Vooral ouderen en kinderen mag de gemeente niet uit het oog 
verliezen. Mensen met een zorgbehoefte kunnen en willen langer thuis blijven wonen en hebben dan daar hun zorg 
nodig. De behoefte aan zorg aan huis neemt toe omdat er steeds meer ouderen thuis willen blijven wonen. Zij willen 
keuzevrijheid hebben in de zorgaanbieders. 

Het Sociale Wijkteam heeft de regie in het aanbod van zorg, woningaanpassing en ondersteuning op het gebied van werk 
en inkomen. Maatwerk is essentieel voor een goede werking van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Hierbij 
gaat het niet om de vraag: “Waar heb ik recht op” maar: “Wat heb ik nodig om mee te kunnen doen en wie kan mij daarbij 
helpen?” De sociale wijkteams moeten dicht bij de mensen gehuisvest zijn. In overleg met het wijkteam wordt een program-
ma opgezet waarbij extra aandacht is voor mantelzorg, eenzaamheid en jeugd. Het is onontbeerlijk dat de vrijwilligers van 
het buurthuis toegerust zijn voor hun taken op het gebied van veiligheid van de bezoekers. Er is altijd iemand aanwezig die 
opgeleid is tot bedrijfshulpverlener. De jeugdzorg is een belangrijk onderdeel van de zorgtaken van de gemeente. Een goede 
jeugdzorg vergroot de kans dat kinderen na een moeilijke start een gewoon leven kunnen leiden.

Standpunten VVD Zaanstad
Zorg voor volwassenen en senioren:
• Mantelzorgers zijn de sleutel voor zorg voor ouderen en mensen met een beperking. Sociale wijkteams moeten zorgen  
 voor de menselijke maat en ondersteunen de mantelzorgers. Zij moeten gewaardeerd worden en niet worden gecon- 
 fronteerd met bureaucratische regels.

• De administratieve druk in de Wijk- en Jeugdteams moet tot een minimum beperkt worden zodat alle tijd aan de echte  
 zorg kan worden besteed. 

• Als bewezen is dat een aandoening chronisch is en recht geeft op zorg, dan vinden wij dat er geen onnodige controles  
 meer hoeven te worden uitgevoerd. 

• Wij vinden dat de gemeente extra aandacht moet hebben voor de zorg aan chronisch zieken die in hun (ouderlijk) huis  
 willen en kunnen blijven wonen.

• De klant moet keuzevrijheid hebben in de zorg. De gemeente zorgt hiervoor door bij aanbestedingen zowel grote en  
 kleine, nieuwe en bestaande aanbieders een kans te geven.

• Zorgdiensten worden door de gemeente scherp ingekocht, waar bij de prijs/kwaliteit leidend is. Daar profiteren ouderen  
 en mensen met een beperking van.

• Wij vinden armoedebeleid belangrijk. Er moet ruimte zijn voor hen die het nodig hebben, maar eigen verantwoordelijk- 
 heid blijft. Betrokkene en gemeente kijken samen naar oplossingen voor een betere toekomst.  

Zorg voor de jeugd:
• Wij vinden dat er in eerste instantie gekeken moet worden naar wat kinderen en gezinnen zelf kunnen. Eigen kracht  
 staat centraal en is meestal effectiever. Een kind kan meer dan je denkt. 

• Er zijn situaties waar hulp van de gemeente hard nodig is en daar staan wij dan voor klaar. 

• Voorkomen is beter dan genezen. We willen dat de gemeente er op tijd bij is om ouders en kinderen met een probleem  
 te helpen. 

• Als de ouders het belang van het kind schaden, dan grijpt de gemeente in.  

• Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te signaleren bij jongeren, willen wij dat de gemeente zorgt voor goede koppe- 
 ling tussen de zorgverleners enerzijds en scholen en vrijetijdclubs anderzijds. 

• Wij stellen het belang van het kind centraal. Er is één coördinerend hulpverlener per gezin. De gemeente biedt ruimte  
 aan professionals zodat die niet gehinderd worden door bureaucratische regels en schotten tussen sectoren. Afspraken  
 met aanbieders worden gemaakt op basis van doelen, prestaties en resultaten.

• De gemeente heeft een wettelijke volksgezondheidstaak en voert via de GGD een actief en evenwichtig preventiebeleid.  
 Hieronder valt bijvoorbeeld de voorlichting over gezond leven en de risico’s van overgewicht, alcohol, roken, drugs en  
 seksueel ongezond gedrag. Wij zien erop toe dat de gemeente deze taak goed uitvoert.

• Consultatiebureaus en schoolartsen leveren een belangrijke bijdrage aan gezond opgroeiende kinderen. Wij vinden  
 daarom dat de jeugdgezondheidszorg een essentiële rol vervult voor de toekomstige generaties Zaankanters.

• Wij willen dat het onderwijs, de politie en de gemeente een betere aanpak ontwikkelen voor jongeren die nog niet echt  
 in de problemen zijn, maar al wel gedrag vertonen dat in de verkeerde richting wijst. Dit moet snel de kop worden inge 
 drukt om erger te voorkomen en om te voorkomen dat andere kinderen dit gedrag overnemen. 

• Wij willen dat ouders van probleemkinderen achter de broek aangezeten worden om het kind tegen de gevolgen van zijn  
 of haar eigen daden te beschermen. Bij alarmsignalen rondom kinderen moet actief worden geïntervenieerd in het  
 gezin om te kijken of verdere hulp en begeleiding nodig zijn.

• Reclassering, politie, gemeente en zorginstellingen moeten jongeren scherper in de gaten houden bij het toe- en terug 
 leiden naar werk en school.

  De VVD Zaanstad staat voor:
  • Eigen kracht bij zorg staat centraal en is effectiever
  • Voor elkaar zorgen, gemeente ondersteunt
  • Grote waardering voor mantelzorgers 
  • Professionele sociale wijkteams die je op weg helpen
  • Dat de wijkverpleegkundigen in de wijken zijn
  • Preventie vòòr jeugdzorg: Voorkomen is beter dan genezen
  • Eén hulpverlener per probleemgezin
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11. Verduurzamen
Investeren in duurzaamheid is belangrijk om het milieu en onze leefomgeving te beschermen en te behouden. Dat 
zijn wij verplicht voor de huidige en voor toekomstige generaties in Zaanstad. Duurzaamheid moet benaderd worden 
vanuit de wisselwerking tussen economie, ecologie en de wensen van de samenleving. Duurzaamheid moet in alle 
besluitvormingen die de gemeente neemt een belangrijke rol spelen. Zaanstad neemt haar verantwoordelijkheid om 
actief bij te dragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot door “energieneutraal” na te streven. Dat wil zeggen 
dat er net zoveel schone energie wordt opgewekt als dat er aan totale energie wordt verbruikt. 

Steeds meer huishoudens en bedrijven gaan over op het gebruik van zonnepanelen omdat het kostenbesparend en minder 
milieubelastend is. Innovatieve ontwikkelingen, zoals energieopwekkende dakpannen (E-roofpannels) vinden op steeds 
grotere schaal plaats. Een actief beleid voor duurzaamheid vergt investeringen. Het versterkt echter ook onze economische 
positie. Immers, het gebruik van fossiele brandstoffen zal in de komende decennia flink afnemen en dan is een voorsprong 
op het gebruik van duurzame energie in economisch opzicht gunstig. De luchtkwaliteit in Zaanstad is in tien jaar sterk verbe-
terd en de vastgestelde norm wordt nergens meer overschreden. Daar zijn wij trots op. 

Standpunten VVD Zaanstad
• Duurzaamheid gaat over energiegebruik, lucht- en geluidskwaliteit, natuurbehoud en afvalverwerking.

• Duurzaamheid moet bij alle investeringsbeslissingen deel uitmaken. Een apart duurzaamheidsfonds is daarom niet nodig. 

Energie: 
• Wij zullen het gebruik van zonnepanelen stimuleren bij bedrijven en particulieren, maar wij willen de investeringen niet  
 subsidiëren met geld van de gemeenschap. 

• Liever drie nieuwe scholen die 90% energieneutraal zijn dan twee die 100% halen. Dat is ook realistisch milieubeleid.

• Wij willen dat de gemeente bewoners en bedrijven actief begeleidt naar deelname aan programma’s voor isolatie, eigen  
 energieopwekking, innovatie en duurzame bronnen (zoals zonne-energie, koude- en warmteopslag en gebruik van rest- 
 warmte).

• Vanwege het sterk horizonvervuilend effect, willen wij dat er geen nieuwe windturbines in het landschap verschijnen.  
 Alleen bestaande windturbines mogen worden vervangen. 

• Wij willen op meer plaatsten parkeerplekken met oplaadpunten. 

• Oplaadpunten blijven vergunningsvrij. 

Lucht- en geluidskwaliteit:
• Wij staan een realistisch milieubeleid voor. Regel- en wetgeving vanuit hogere overheden behoeven van ons niet 
 opgehoogd te worden met allerlei lokale wensen. De extra kosten komen dan voor rekening van gemeente, inwoners en  
 bedrijven en het effect van de additionele eisen op het milieu is minimaal. 

• Uit objectieve metingen is gebleken dat de luchtkwaliteit in Zaanstad de afgelopen jaren sterk is verbeterd. Wij moeten  
 wel blijven meten hoe de kwaliteit zich ontwikkelt en willen dat de inwoners en bedrijven duidelijk worden geïnformeerd.

Natuurbehoud:
• In onze waterrijke omgeving staat voorop dat wij droge voeten houden. Het teveel aan water moet worden afgevoerd,

• Bij al het waterbeleid dient de economische en recreatieve kant van water nadrukkelijk te worden meegenomen. 

Afvalverwerking:
• Het nieuwe grondstoffenplan van Zaanstad moet bewijzen dat het werkt. Daarom willen wij dat er een evaluatie van de  
 uitvoering van dit plan in de komende raadsperiode wordt gedaan en dat verbeterpunten moeten worden ingevoerd.

• Wij zijn voor het verhogen van de ophaalfrequentie van plastic naar elke twee weken.

• Wanneer iemand wordt beboet voor het illegaal dumpen van afval en deze kwijtschelding geniet voor de afvalstoffen- 
 heffing, vervalt direct de kwijtschelding.

  De VVD Zaanstad staat voor:
  • Duurzaamheid bij elke besluitvorming, dus geen apart fonds
  • Realistisch en uitvoerbaar milieubeleid
  • Het stimuleren van gebruik van duurzame middelen bij bedrijven en particulieren 
  • Geen nieuwe windturbines op het land
  • Het volgen van de landelijke milieunormen

  

Het stimuleren 
van gebruik van
duurzame middelen
bij bedrijven en 
particulieren
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12. Cultuur
Zaanstad is een grote en groeiende stad die een goed kunst- en cultuuraanbod moet hebben. De gemeente heeft 
daarbij een regierol. Een goed kunst- en cultuuraanbod dat grotendeels vanuit de markt wordt gefinancierd, heeft een 
positief effect op de aantrekkingskracht van onze gemeente. Kunst, cultuur en erfgoed zijn voor iedereen en zijn van 
grote waarde voor de samenleving. Investeringen in cultuur vanuit de private sector creëren een win-win situatie. 

Standpunten VVD Zaanstad
• Wij zijn voorstander van het behoud en het versterken van het cultureel erfgoed op de Zaanse Schans en de histori- 
 sche en beschermde stads- en dorpsgezichten. De molens die we in de hele Zaanstreek aantreffen zijn van grote 
 culturele waarde.

• Wij koesteren industrieel erfgoed in Zaanstreek en willen daarom dat oude industriële gebouwen niet worden gesloopt  
 maar indien mogelijk getransformeerd worden tot woningen met behoud van hun industriële karakter. 

• Het bereik van het Zaanse kunst- en cultuuraanbod moet worden vergroot zodat ook mensen uit de regio erop af 
 komen. Dat kan door samenwerking tijdens evenementen, maar ook door middel van gezamenlijke Citymarketing. 

• De VVD vindt dat de gemeente terughoudend moet zijn in de financiële ondersteuning van de cultuursector en 
 stimuleert daarom het cultureel ondernemerschap, zodat de sector financieel minder afhankelijk is van de gemeente. 

• Investeringen vanuit de gemeente zijn ter ondersteuning en niet als primaire inkomsten. Wij blijven wel geld reserveren,  
 maar vinden dat hieraan voorwaarden zijn verbonden. Wat ons betreft verdient een culturele ondernemer minimaal  
 50% van zijn inkomsten zelf en maakt hij prestatieafspraken met de gemeente. 

• Wij willen een revolverend investeringsfonds oprichten. Uit dit fonds worden kredieten verstrekt aan cultureel onderne- 
 mers die, zodra er inkomsten zijn, de lening weer aflossen. 

• Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen inkomsten binnenhalen. Wij denken  
 dan aan bezoekers (tickets), donateurs, sponsoren, ‘vrienden van …’ en andere verdienmodellen.

• De VVD deelt mensen niet in hokjes in, maar gaat uit van de kracht van individuen. We zijn daarom tegen doelgroepen- 
 beleid. We willen dat de gemeente geen subsidies verleent aan organisaties en activiteiten die apartheid en intolerantie  
 bevorderen of die alleen bedoeld zijn voor één religieuze groepering.

• Wij vinden brede talentontwikkeling voor kinderen belangrijk. Zij moeten al op jonge leeftijd in aanraking komen met  
 muziek- en cultuuronderwijs. Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Op de  
 basisschool krijgt ieder kind cultuureducatie.

• Het Zaans museum wil een Monetjaar organiseren waarbij zoveel mogelijk Zaanse schilderijen van Claude Monet in  
 Zaanstad te zien zijn. Wij willen dit initiatief van een Monetjaar ondersteunen en tot een succes maken. 

• Vergunningverlening kan eenvoudiger en daarom zijn wij voorstander van een zogenoemd digitaal evenementenloket.

• Het bereik van het Zaanse cultuuraanbod moet vergroot worden door het nieuwe cultuurhuis. Hier moeten commerciële  
 activiteiten ontwikkeld worden. 

• Het aanbod van bibliotheekdiensten is met de vestigingen en de Biebbus voldoende. Wij ondersteunen de activiteiten  
 die de bibliotheek neemt om het aanbod van diensten te vergroten. 

  De VVD Zaanstad staat voor:
  • Een revolverend fonds voor cultuurondernemers
  • Een divers kunst en cultuuraanbod in Zaanstad
  • Commerciële activiteiten in het nieuwe cultuurhuis 
  • Transformatie van industrieel erfgoed tot woningen
  • Les in kunst en cultuur op de basisschool

  

Een divers
kunst en
cultuuraanbod
in Zaanstad
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13. Integreren
Zaanstad is een gemeente waar veel verschillende nationaliteiten met en naast elkaar leven en kent een lange tradi-
tie als het gaat om tolerantie en bestrijding van discriminatie. Een goede integratie is ten eerste de verantwoordelijk-
heid van de nieuwe inwoner en behoort altijd een vanzelfsprekendheid te zijn. Integratie is een voorwaarde om mee te 
willen en kunnen doen in Zaanstad. Gebrekkige integratie leidt tot irritatie en frustratie. 

De gemeente is niet verantwoordelijk voor het wel of niet toelaten van vluchtelingen maar wel voor een goede begeleiding 
in de integratie. Geen goede integratie is een bron voor radicalisering. In Nederland zijn al veel maatregelen getroffen om 
radicalisering, jihadisme en terrorisme te voorkomen.  Er zijn in Nederland heel veel migranten die hun eigen weg hebben 
gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat hebben die mensen zelf gedaan. Zij hebben de kansen gegrepen 
die Nederland biedt.

Standpunten VVD Zaanstad
• Wij staan voor een tolerante samenleving in Zaanstad waarbij iedereen meedoet en meetelt. 

• Wij willen dat discriminatie wordt bestreden en verwerpen en bestrijden discriminatie. Iedereen heeft het recht te zijn  
 wie hij/zij is ongeacht geslacht, leeftijd, seksuele oriëntatie of voorkeur, religie, levensovertuiging, lichamelijke of 
 geestelijke beperking, afkomst en huidskleur. Een andere culturele of religieuze achtergrond is geen excuus. LHBTI- 
 acceptatie is normaal.

• Wij willen dat de gemeente een actief beleid voert om de inburgering van immigranten in de samenleving te bevorderen.  
 Vanzelfsprekend moet de Nederlandse taal beheerst worden, en worden onze waarden en normen gerespecteerd.

• Bij ons staat niet je afkomst maar je toekomst centraal, niet het geloof maar het gedrag en niet de groep maar het 
 individu.

• De VVD wil niet dat de gemeente meewerkt aan de opvang van illegalen. Door die opvang worden mensen namelijk niet  
 geprikkeld om daadwerkelijk uit Nederland te vertrekken. Sterker nog: het stimuleert ze om zo lang mogelijk te blijven in  
 de hoop alsnog een verblijfsvergunning te krijgen. Duidelijkheid is ook in hun eigen belang.

• Wij zijn principieel tegen het bewust scheiden van vrouwen en mannen of jongens en meisjes bij sport of andere 
 activiteiten.
 • Wij willen dat ook Zaanstad alert blijft op jongeren die openstaan voor extreem gedachtengoed.

• Beïnvloeding vanuit onvrije landen en organisaties via sociale media of door de financiering van organisaties in Neder- 
 land is onwenselijk en hindert integratie. Voorkomen moet worden dat vanuit het buitenland via geldstromen naar  
 politieke, maatschappelijke en religieuze organisaties onwenselijke invloed wordt gekocht. Daartoe zullen deze geldstro- 
 men meer transparant gemaakt moeten worden. Wederkerigheid vormt hierbij een belangrijke toetssteen. Geldstromen  
 vanuit onvrije landen, waarbij misbruik wordt gemaakt van onze vrijheden, zullen zoveel mogelijk worden beperkt.

• Wij willen dat de gemeente mensen weert die haat en onverdraagzaamheid willen prediken. Er is geen plek voor 
 intolerante boodschappen.

• Wij willen dat de burgemeester geen vergunningen afgeeft voor bijeenkomsten in en het vestigen van gebouwen waar  
 naar alle waarschijnlijkheid opgeroepen wordt tot haat en onverdraagzaamheid.  Dit leidt tot radicalisering. 

• Wij willen een actief beleid tegen uitsluiting en discriminatie van groepen mensen en individuen, bijvoorbeeld door het  
 stimuleren van fairplay in de sportclub en een non-discriminatoir deurbeleid in de horeca.

• Er moet laagdrempelige en snel beschikbare hulp geboden worden bij discriminatie maar ook bij eerwraak. Wij onder- 
 steunen politie, justitie en andere organisaties bij de bestrijding daarvan. 

• Kosten van inburgering moeten voor rekening van de migranten zijn en niet op de samenleving worden afgewenteld. 

• Migranten moeten gewezen worden op de mogelijkheid tot het doen van vrijwilligerswerk. Dit bevordert de integratie en  
 het leren van de Nederlandse taal. 

• De VVD wil dat de gemeente geen subsidies verleent aan organisaties en activiteiten die tolerantie ondermijnen en is  
 daarom bij de aanpak van integratie tegen doelgroepenbeleid. 

  De VVD Zaanstad staat voor:
  • Dat niet je afkomst, maar je toekomst centraal staat
  • De voorwaarde dat je Nederlands spreekt om te kunnen meedoen
  • Hard aanpakken van discriminatie
  • Dat nieuwkomers moeten en willen integreren
  • Dat niemand gelijk is, iedereen is wel gelijkwaardig
  • De ouders de kern zijn van het integratiebeleid
  • Geen ruimte voor gebouwen waar radicalisering wordt verkondigd. 

Dat nieuwkomers
moeten en willen
integreren
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14. Dienstverlenen
De gemeente moet er zijn voor haar inwoners en niet andersom. Inwoners moeten de vrijheid hebben om zelf verant-
woordelijkheid te nemen. Dit moet continue het uitgangspunt zijn van de gemeente. Een goed bestuur denkt niet voor 
de inwoners maar denkt mee met de inwoners: geen betutteling maar ruimte voor ontwikkeling. Burgerparticipatie is 
belangrijk. De communicatie met de inwoners is hierbij essentieel.  De gemeente moet de drempels voor inwoners om 
mee te denken zo laag mogelijk houden. Dit kan door gebruik te maken van nieuwe vormen van inspraak en dienstver-
lening en door te blijven nadenken over deze nieuwe vormen en daarmee te experimenteren. 

Een goed bestuur heeft ook de basis op orde. Dit betekent dat de ambtelijke organisatie goed functioneert en de dienstver-
lening op orde is. Niet alleen op het stadhuis maar juist ook in de wijken. Het is belangrijk dat de gemeente gebruikmaakt 
van technologieën, zoals sociale media, om dicht bij de inwoners te staan en snel en makkelijk met de inwoners te kunnen 
communiceren. Inwoners en bedrijven verwachten dat de gemeente een digitaal loket heeft. De diensten en producten die 
de gemeente aanbiedt, hebben een scherpe prijs/kwaliteitverhouding.

Standpunten VVD Zaanstad
• Wij staan voor een dienstbare gemeente en willen een kleine, krachtige gemeentelijke overheid.

• Wij willen meer transparantie, openheid en openbaar debat in plaats van besloten vergaderingen en geheime stukken. 

• Wij vinden het belangrijk dat de gemeente nieuwe vormen van inspraak uitprobeert, inzet en ontdekt. Burgerparticipatie  
 moet hierdoor makkelijk en laagdrempelig zijn. 

• Wij vinden het belangrijk dat er een één loket voor ondernemers is waar zij terecht kunnen met alle vragen en 
 opmerkingen. 

• Wij willen dat expats een betere service krijgen. 

  Wij vinden een veilige, leefbare omgeving zeer belangrijk. Klachten over de leefbaarheid en veiligheid moeten door  
 gemeente snel worden opgepakt. 

• Wij willen effectievere vergaderingen in de gemeenteraad. Dit kan zowel door meer vergaderdiscipline van de gemeen- 
 teraad als door een compleet andere vergaderstructuur.

• Wij blijven waken over de kwaliteit van de dienstverlening.

• Wij willen dat de gemeente gebruikmaakt van nieuwe technologieën om de servicenorm continue te verbeteren. Hierbij  
 kan gedacht worden aan apps, sociale media maar ook aan avondopenstellingen van de loketten.

• Door de decentralisaties heeft de gemeente er veel taken bij gekregen. Zaanstad kan die taken als grote gemeente zelf  
 aan. In het kader van de effectiviteit, staan wij open voor samenwerkingsverbanden met andere gemeenten.

• Wij willen graag minder regels. Wij willen voortaan bij iedere nieuwe regel vastleggen hoe lang deze geldig is en zal oude  
 regels regelmatig herzien en opschonen. Minder regels betekent handhaving. Daar waar gekozen wordt voor regels,  
 moeten deze ook gehandhaafd worden.

• Wij willen dat in Zaanstad gekeken wordt waar vergunningen kunnen worden afgeschaft of kunnen worden samenge- 
 voegd. Waar mogelijk zouden vergunningen vervangen kunnen worden door een meldingsplicht. 

• Als de gemeente een taak van het Rijk of de Provincie overgedragen krijgt, willen wij dat deze goed wordt uitgevoerd.  
 Dit moet zonder extra middelen kunnen, de gemeente krijgt immers geld van het Rijk. Het kan soms zelfs goedkoper  
 omdat de gemeente taken kleinschaliger en minder bureaucratisch kan organiseren. 

• De VVD Zaanstad wil dat strak wordt gestuurd op resultaten. Om deze resultaten te toetsen moet de gemeentelijke  
 organisatie op relevante taken en diensten regelmatig onderworpen worden aan vergelijkende onderzoeken (bench- 
 marks en prestatie-indicatoren) die gepubliceerd worden.

  De VVD Zaanstad staat voor:
  • Een overheid die er voor de inwoners en bedrijven is
  • Een kleine en krachtige overheid
  • Optimale service zowel online als aan het loket

  

15. Financiën
De financiën van de gemeente zijn op orde. Dat blijkt uit een sluitende begroting die door het beleid van het college de 
afgelopen jaren is gerealiseerd. Belastinggeld wordt opgebracht door onze ondernemingen en door inwoners. Iedere 
euro die de gemeente uitgeeft, is door hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig 
worden besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven. Er is de laatste decennia veel 
geïnvesteerd in heel Zaanstad. Zowel in het centrum van Zaandam (Inverdan) als in de dorpen zijn flinke investerin-
gen gedaan waar we vele decennia plezier aan zullen beleven. In de dorpen zijn of worden bijvoorbeeld projecten zoals 
het Trias College en het zwembad de Crommenije in Krommenie, de Zaanboulevard en het Marktplein in Wormerveer 
en de Brassertunnel tussen Assendelft en Krommenie uitgevoerd. 

De drassige Zaanse grond betekent dat het onderhoud aan ons rioleringsstelsel erg kostbaar is en daardoor staat Zaanstad 
nog steeds in de top vijf van duurste grote gemeenten wat betreft de lokale woonlasten voor de inwoners. De woonlasten 
bestaan uit drie onderdelen: De Onroerend Zaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.  De laatste twee 
dienen kostendekkend te zijn, hetgeen betekent dat wat de gemeente betaalt voor het verwerken van ons huishoudelijk af-
val en voor het onderhoud van ons rioolstelsel ook via heffingen moet worden opgebracht. Dit houdt tevens in dat de ruimte 
om deze heffingen naar beneden toe bij te stellen uiterst gering is. Daarmee is de enige mogelijkheid voor Zaanstad om uit 
de top vijf van duurste grote gemeenten te geraken beperkt tot aanpassingen van de OZB. Die moet dan ook omlaag. 

Standpunten VVD Zaanstad
• Het is voor ons een belangrijk punt dat er de komende vier jaar, behoudens een inflatiecorrectie, een verlaging van de  
 OZB voor zowel particuliere woningen als bedrijven komt. 

• Wij zijn voor het realiseren van een gunstig ondernemingsklimaat en pleiten daarom om de lokale belastingen niet  
 verder te verhogen dan met de inflatiecorrectie. 

• We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel dat allerlei kosten worden 
 afgewenteld op de aanvrager. Leges moeten alleen de door de gemeente gemaakte kosten dekken. Ze mogen dus geen  
 melkkoe zijn. 

• De hondenbelasting is niet meer van deze tijd en dient te worden afgeschaft. 

• Toeristenbelasting is alleen gerechtvaardigd als deze daadwerkelijk wordt gebruikt voor de instandhouding en verbete- 
 ring van de faciliteiten waar ook bezoekers gebruik van maken.

• De gemeente Zaanstad is een zwaar lenende gemeente. De omvang van de leningen moeten in verhouding blijven staan  
 met de totale exploitatie, zodat deze leningen niet problematisch worden en de aflossingen en rentebedragen een te  
 groot effect gaan hebben op onze begroting. Wij pleiten daarom voor een grens van de druk van de kapitaallasten op de  
 exploitatie. 

• Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een strikte scheiding tussen inkom- 
 sten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen  
 niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven.

• De financiële verslaggeving is thans van een hoog niveau en zeer transparant. Dit laat onverlet dat wij initiatieven om  
 de inzichtelijkheid te vergroten zullen ondersteunen. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage in de  
 uitgaven en wat het ermee gedaan is.

• Overschotten dienen te worden gedoteerd aan het Eigen Vermogen om daarmee de solvabiliteit te versterken.

• De subsidie-afhankelijke relaties dienen allen periodiek kritisch te worden bezien. Contracten dienen duidelijk meetbare  
 doelstellingen en prestaties te bevatten.

• De VVD is tegenstander van erfpacht. Overdracht van bestaande erfpachtconstructies naar vol eigendom door 
 omzetten in huurkoop of afkoop dient gestimuleerd te worden.

• Wij willen voorkomen dat onnodig geld wordt rondgepompt, bijvoorbeeld OZB die betaald wordt met subsidie van de  
 Gemeente 

  De VVD Zaanstad staat voor:
  • Verlaging belasting op woningbezit (OZB)
  • Dat leges voor vergunningen en diensten niet hoger zijn dan de kosten
  • Toeristenbelasting alleen besteden aan toeristische doeleinden
  • Afschaffen hondenbelasting
  • Een zuinige overheid en die haar schuld geleidelijk afbouwt
  • Erfpacht afkopen of omzetten in huurkoop
  • Grond verkopen aan projectontwikkelaars
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16. Aandachtspunten kernen van Zaanstad
Assendelft:
 • Wonen achter wonen mogelijk maken

 • Landelijk karakter behouden 

 • Eenvoudig splitsen van woningen mogelijk maken

 • Dorpstraatfiles oplossen

Saendelft:
 • Jeugdoverlast aanpakken

 • Geen ruimte voor gebouwen waar haat wordt gepredikt

 • In 2015 is er een bestemmingswijziging naar “gemengd” ingevoerd voor de niet bebouwde strook bij de wijk 
  Saendelft-Oost, bijgenaamd de Forbostrook. Deze functiewijziging brengt niet het gewenste resultaat. Saendelft is  
  een mooie wijk in Zaanstad Noord en verdient aan de rand van deze wijk geen lelijk braakliggend terrein. De VVD wil 
  dat deze strook in co-creatie met de bewoners wordt ontwikkeld tot een gebied dat de leefbaarheid van de wijk  
  vergroot

 • Noorderveenweg moet veiliger

 • De verkeersveiligheid en het sluipverkeer over de Rode Ring in Saendelft moet grondig aangepakt worden

Koog aan de Zaan:
 • Het spoor moet bij de Guisweg onder de grond

 • Aansluiting in westelijke richting op de A8

 • Voormalige busbrug tussen Westerkoog en Westerwatering moet 24 uur open

Krommenie:
 • Geen Nul-plusvariant voor verbinding A8 naar A9

 • Vaartbrug moet worden vervangen

 • Meer parkeerplaatsen plan Willis

 • Handhaving tijdens uitgaanstijden versterken

Krommeniedijk:
 • Wonen achter wonen mogelijk maken

 • Eenvoudig splitsen van woningen mogelijk maken

 • Beperkte extra woningbouw in het lint op kleine open plekken

 • Verkeersveiligheid bewaken op de dijk

Nauerna:
 • Extra groen op Hoogtij realiseren

 • Veiligheid Afvalstort aantoonbaar borgen

 • Verkeersveiligheid verbeteren

West-Knollendam:
 • Goede verbinding tussen Wormerveer en West-Knollendam aan de Zaan

 • Doorstroming naar A8 bevorderen

Wormerveer:
 • Realiseren woningbouw bij Brokking terrein

 • De ideeën over de Zaanboulevard verder uitwerken

 • Toeristisch belang versterken: Wormerveer heeft meer

Zaandam:
 • Voormalige busbrug tussen Westerwatering en Westerkoog 24 uur open

 • Geen verhoging parkeertarieven

 • In heel Zaandam moet je veilig kunnen uitgaan

 • Woningbouw bevorderen 

 • Controle en handhaving op overlast door collectieve bewoning, onveilige bewoning en oneigenlijk gebruik met 
  betrekking tot bestemming

 • Controle en handhaving op twijfelachtige ondernemingen 

 • Wij willen de verkeersveiligheid voor (schoolgaande) kinderen in de omgeving van de Havenstraat verhogen

Zaandijk:
 • Het spoor bij de Guisweg onder de grond

 • Verhuizing Hockeyclub de Kraaien naar de Fortuinweg voortzetten en goed inpassen

 • Zaanse Schans toeristisch transferpunt voor hele Zaanstreek

Westzaan:
 • Wonen achter wonen mogelijk maken

 • Eenvoudig splitsen van woningen mogelijk maken

 • Beperkte extra woningbouw in het lint op kleine open plekken

Colofon
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Aan de slag voor een 
beter Zaanstad!


