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Inleiding

Geachte lezer,

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van VVD Zaanstad waarbij
we u graag mee willen nemen in onze ideeën en standpunten
om bewoners en ondernemers van Zaanstad een leuke, veilige
en schone leef- en werkomgeving te bieden maar vooral ook te
behouden.

Voornamelijk voor het behoud van deze gewenste omgeving zal
Zaanstad de komende periode voor belangrijke keuzes komen te
staan om de groei, doorstroom en bereikbaarheid beheersbaar
te houden. Dit zal tevens een grote bijdrage leveren aan een
prettig klimaat voor investeerders waardoor werkgelegenheid
ook voor de toekomst gegarandeerd kan worden.

    Om dit te bewerkstelligen zullen vele belangen dienen te worden afgewogen waarbij een duidelijk
standpunt onze koers zal gaan bepalen. Duidelijkheid en transparantie is de basis voor vertrouwen en
dat laatste willen we u graag bieden.

In dit verkiezingsprogramma wordt de diversiteit aan problematiek waarmee Zaanstad kampt
duidelijk omschreven en zijn we transparant in het gedachtegoed ten aanzien van onze aanpak. Voor
het vertrouwen zijn we afhankelijk van u en ik hoop van harte dat u dit de komende verkiezingen aan
ons wilt geven.

Ik wens u veel leesplezier,

Met vriendelijke groet,

Voorzitter VVD Zaanstad
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Zaanse Trots
Als de omstandigheden veranderen dan passen Zaankanters zich aan. Mouwen opstropen en weer
hard doorwerken! Zakelijk Zaans veranderen; no-nonsense, praktisch en nuchter maar met behoud
van de Zaanse authenticiteit. De Molen op de Wind zetten was de titel van ons coalitieakkoord 2019 –
2022 en tijdens de onderhandelingen konden wij niet voorzien hoe toepasselijk deze titel zou worden.
Naast de coronacrisis zorgde ook de stikstofcrisis en de almaar stijgende kosten van de jeugdhulp er

voor dat wij keer op keer de molen opnieuw op
de wind moesten zetten.

Maar de stad deed wat de stad altijd heeft
gedaan; zij stroopte haar mouwen op en werkte
hard door. De industrie, die al zo lang met
Zaanstad verbonden is, hield ons ook nu
overeind. Tegen de stroom in daalde het aantal
bijstandsgerechtigden in Zaanstad en was het
met name de food industrie die er voor zorgde
dat de Zaanse economie beter draaide dan die
van andere steden. Onze Zaanse ondernemers
verdienen respect en een stukje Zaanse Trots.
Trots zijn op Zaanstad is iets dat niet altijd past

bij de no-nonsense, praktische Zaankanters. Maar als wij rondkijken in onze stad zien wij genoeg om
trots op te zijn; op de polders in Westzaan, de Zaanboulevard in Wormerveer, zelfs ons centrum in
Zaandam waar het tegenwoordig prima vertoeven is en natuurlijk onze Zaan. Monet zei in 1871:
“Deze stad is bijzonder opmerkelijk en er is genoeg te schilderen voor een heel leven”. Laten wij 150
jaar later eens met gepaste trots op dezelfde manier naar onze stad kijken.

Dat betekent zeker niet dat er een verkiezingsprogramma voor u ligt waarin wij aangeven dat de stad
en haar dorpen perfect zijn. Wat goed is, moet goed blijven maar er zijn nog genoeg uitdagingen.

Een veilige buurt en thuis

In Zaanstad willen wij dat je prettig kunt leven. Dit betekent aandacht voor een groene omgeving en
voldoende mogelijkheden om je vrije tijd te besteden, bijvoorbeeld in en rondom de waterrijke
gebieden. En prettig en gelukkig leven betekent ook veilig leven. Als VVD maken wij verkeerssituaties
in onze gemeente veilig voor voetganger, fiets, auto's en alle andere verkeersdeelnemers en zorgen
we voor een soepele doorstroming. Zo komen we veilig en op tijd aan bij werk, bij familie of op een
andere bestemming.

Goed en betaalbaar wonen

De woningnood in Zaanstad is hoog en het einde hiervan lijkt nog niet in zicht. We willen dat er in
2040 20.000 nieuwe huizen bijgebouwd zijn zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven)
wonen.

Wij geven voorrang aan betaalbare koop- en huurwoningen, dat is de beste aanpak om doorstroming
van woningen te bevorderen. Ook willen wij ruimte voor de bouw van duurdere huizen zodat degene
die een stap hoger willen maken dit ook kunnen doen en op deze manier ook weer een betaalbaar
huis achterlaten. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de vele geplande bouwprojecten in Zaanstad
en het voorgenomen funderingsherstel in de wijken die hiervoor in aanmerking komen van start gaan.
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Een bloeiende lokale economie

Wij willen dat er in Zaanstad meer banen bijkomen. Want een baan is zoveel meer dan een inkomen.
Een baan zorgt voor een gelukkig gevoel omdat je meedoet aan de samenleving en contact hebt met
anderen om samen vooruit te komen. Daarom willen wij dat iedereen in Zaanstad mee kan doen met
passend werk. Ondernemers horen voldoende ruimte te krijgen om aan de slag te kunnen. Juist de
lokale bedrijven hebben een moeilijke tijd achter de rug. Wij willen niet dat zij van het kastje naar de
muur worden gestuurd en streven naar een gemeente die hen snel en duidelijk antwoord geeft op
hun vragen en meedenkt over de beste oplossing. Een goede samenwerking in de Metropoolregio
Amsterdam biedt mooie kansen voor Zaanse inwoners en ondernemers. Deze samenwerking moet
wel gelijkwaardig zijn en wij zien dat wij samen met onze buurgemeenten slagvaardiger zijn door
krachten te bundelen en kennis te delen.

Slim en duurzaam groen

Als het gaat om energie is Zaanstad aan het verduurzamen. Dat vraagt om verstandige keuzes. Wij
willen dat verduurzaming betaalbaar blijft voor gewone gezinnen en ondernemers. Verrommeling van
het landschap willen wij tegengaan en draagvlak voor maatregelen onder inwoners van onze
gemeente is erg belangrijk. Kennis over slimme keuzes zit veelal bij onze ondernemers en daarom
willen wij samen met hen optrekken. Zo zorgen wij ervoor dat wij klaar zijn voor de toekomst en onze
stad schoon en leefbaar houden voor onszelf en ook voor de volgende generaties.

Een gemeente die klaar staat voor jullie als inwoners en bedrijven

De VVD wil een gemeente die werkt voor jou en waar jij gelukkig kunt zijn. Met een prettige
woonomgeving die veilig is, met genoeg groen en voorzieningen in de buurt. Een gemeente die regelt
dat de straten schoon, heel en zonder wateroverlast zijn. Dat er minder messen op straat zijn, dat
kinderen veilig naar school kunnen en waar je dichtbij huis op liefdevolle zorg kunt rekenen. Dat onze
gemeente een fijne plek blijft waar jij gelukkig bent en prettig kunt wonen, werken en leven.

Verstandige financiële keuzes

Als de gemeente meer uitgeeft dan er binnenkomt ontstaan er op enig moment problemen. Daarom
letten we goed op onze gemeentelijke schatkist. We houden de lokale lasten zo laag mogelijk door de
gemeentelijke taken op een zuinige en effectieve manier uit te voeren. En als de gemeente geld
overhoudt, zorgen we dat dit terecht komt bij onze inwoners en ondernemers.

Samen met een fantastisch team wil ik mijn mouwen opstropen, onze schouders eronder zetten en
hard werken. Zoals dat echte Zaankanters betaamt, zodat de stad en de dorpen in 2026 trots op ons
kunnen zijn zoals wij trots op hen zijn.

Daar hoort bij dat wij voor jou goed bereikbaar zijn. Mocht je over dit programma iets met ons willen
delen of heb je vragen, dan kun je via onze sociale media kanalen contact met ons opnemen.

Lijsttrekker VVD Zaanstad

info@vvdzaanstad.nl | Facebook | Instagram | Twitter | Linkedin
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1. Één gemeente
met veel
karakters
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De gemeente Zaanstad is in 1974 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Assendelft,
Krommenie, Wormerveer, Westzaan, Zaandijk, Koog aan de Zaan en Zaandam. Eén gemeente met
vele karakters. Wij zien een aantal aandachtspunten die overal naar voren komen. Denk hierbij aan
het onderhoud van de openbare ruimte, de parkeerproblematiek en de uitdagingen die we hebben
op het gebied van duurzaamheid binnen onze gemeente. Hier komen we in de hoofdstukken van dit
programma op terug. Elke wijk of dorp heeft ook zo zijn/haar eigen aandachtspunten die wij als
speerpunten van ons programma zien en de komende jaren actie op willen ondernemen. Deze
speerpunten hebben wij hieronder opgenomen. Enkele punten in dit programma zijn voorzien van
een link die leidt naar een webpagina waar uitgebreidere informatie over het betreffende onderwerp
is te vinden. Een enkele keer komt een speerpunt vaker langs omdat het meerdere wijken betreft.

● Assendelft
o De A8 moet doorgetrokken worden naar de A9 om Assendelft van het doorgaande

verkeer dat naar of langs Amsterdam wil te ontlasten. (VVD Zaanstad - De lange
geschiedenis van de A8-A9)

o De verkeersveiligheid in heel Assendelft moet verbeteren. De rotonde
Dorpsstraat-Noorderveenweg moet veilig gemaakt worden voor fietsers door het
tweerichtingsverkeer voor fietsers af te schaffen.

o Wonen achter wonen mogelijk maken. Op grote erven mogen kangoeroewoningen
worden gerealiseerd.

o Verzorgingshuis Festina Lente moet herbouwd of gerenoveerd worden.
o Het landelijk karakter van Assendelft moet behouden blijven. Hierbij moet

nieuwbouw vanzelfsprekend wel mogelijk blijven maar bij voorkeur in een stijl die
past bij het karakter van Assendelft.

o Eenvoudig splitsen van woningen mogelijk maken zoals vastgesteld is in het
nieuwe beleid. (Zaanstad.nl - Woningsplitsing)

o De verbindingsweg tussen de Noorderweg en Noorderveenweg wordt geen
alternatief voor de A8-A9. De weg komt er om de verkeersoverlast op de
Dorpsstraat te verminderen.

o We willen financiële ondersteuning voor de buurtbus.

● Saendelft
o De A8 moet doorgetrokken worden naar de A9 om Assendelft van het doorgaande

verkeer dat naar of langs Amsterdam wil te ontlasten. (VVD Zaanstad - De lange
geschiedenis van de A8-A9)

o In Saendelft willen wij een skatebaan aanleggen.
o De verkeersveiligheid in heel Assendelft moet verbeteren. De rotondes op de

Saendelverlaan moeten veilig gemaakt worden voor fietsers door het
tweerichtingsverkeer voor fietsers af te schaffen.

o De verbindingsweg tussen de Noorderweg en Noorderveenweg wordt geen
alternatief voor de A8-A9. De weg komt er om de verkeersoverlast op de
Dorpsstraat te verminderen.

o Het sluipverkeer door Saendelft moet in kaart worden gebracht en aangepakt.
o Overlast die sommige jongeren veroorzaken aanpakken.
o Controle en handhaving als er haat wordt gepredikt.
o Wij zijn tegen een uitbreiding van het aantal coffeeshops in Zaanstad, dus ook niet

in Saendelft.
o Het leuke buurtinitiatief Groen Waterrijk definitief maken. Wel ruimte beschikbaar

houden voor bedrijven hier omheen die voor de ontspanning van medewerkers
ook baat hebben bij dit kleine parkje.

o Het speciaal voor Saendelft gemaakte grondstoffenplan (huisvuil scheiden) moet
geëvalueerd worden. Wij respecteren de uitkomst.
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● Koog aan de Zaan
o Als de verbinding A8-A9 is gerealiseerd, en echt alleen dan, is het voor ons

bespreekbaar om de huidige A8 tot aan knooppunt Zaandam af te waarderen tot
provinciale vierbaans 80 km weg.

o Met onder andere een alternatieve autoroute van Westerkoog naar Westzaan komt er
ruimte vrij die voor andere doeleinden, zoals sportvelden of woningen kan worden
ingezet. (VVD Zaanstad - omgelegde Guisweg)

o De problemen bij de spoorwegovergang op de Guisweg gaan we oplossen. Onze
voorkeur gaat uit naar verdiepen van het spoor. Als dit financieel niet haalbaar is zal
een tunnel voor auto’s en een aparte tunnel voor fietsers de oplossing zijn.

o Wij willen een volledige aansluiting naar en van westelijke richting op de A8.
o Onderzoek naar een nieuwe representatieve locatie voor de voetbalclub KFC. De

kosten hiervan moeten worden betaald uit nieuwe woningbouw op het oude
terrein. 

● Westerkoog
o Bij het winkelcentrum Westerkoog moet ruime parkeergelegenheid mogelijk blijven.

Eventueel blauwe zones invoeren als gelegenheids parkeren tot krapte leidt.
o Voormalige busbrug tussen Westerkoog en Westerwatering moet nu eindelijk 24

uur opengesteld worden voor autoverkeer (dus niet voor vrachtverkeer).
o De rondweg in Westerkoog moet veiliger worden voor fietsers.
o Maximale snelheid van 30 km op de rondweg zodra de landelijke wetgeving klaar

is.

● Krommenie
o De A8 moet doorgetrokken worden naar de A9 om Krommenie van het doorgaande

verkeer dat naar of langs Amsterdam wil te ontlasten. (VVD Zaanstad - De lange
geschiedenis van de A8-A9)

o Het is nu echt tijd om onze scholen in Krommenie een schone omgeving te geven, dit
is een belofte die we moeten nakomen. We zijn daarom tegen de Nulplus variant als
A8-A9 verbinding waarbij een deel van de Provincialeweg N203 een viaduct zou
moeten worden.

o Totale verkeerssituatie in Krommenie, inclusief de Padlaan en ontsluiting van de nieuw
te bouwen wijken en omstreken opnieuw onderzoeken in samenhang met Zaans
Mobiliteitsplan, waarbij het omkeren van de rijrichting op de Padlaan een optie is.

o Er moet een ontsluiting in Krommenie Noord richting de N203 komen ter hoogte van
Busch (motie bouwverkeer Eilandengroepen van Hain) of ter hoogte van de Marslaan.

o Op de provincialeweg N203 willen wij tussen de Rosariumlaan en Krokodil /Busch een
maximale snelheid van 50 km per uur invoeren.

o Verder onderzoek in het kader van het Zaans mobiliteitsplan voor een ontsluiting aan
de oostkant Krommenie (Brug over Nauernasche Vaart (richting N246)) zodat de
Padlaan kan worden ontzien.

o De Vaartbrug is te smal en daardoor erg onveilig voor fietsers, deze moet worden
vervangen door een veiligere brug.

o In de winkelgebieden moeten blauwe parkeerzones komen om langparkeren
onmogelijk te maken.

o Wij zijn tegen een uitbreiding van het aantal coffeeshops in Zaanstad, dus ook niet in
Krommenie.

o We willen dat het buitenzwembad van de Crommenije het gehele jaar open is.
o Wij willen het parkeerprobleem in Plan Willis gaan onderzoeken en met een

parkeer enquête onderzoeken waar de buurt mogelijkheden ziet en behoefte aan
heeft.
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● Krommeniedijk
o Wonen achter wonen mogelijk maken. Op grote erven mogen kangoeroewoningen

worden gerealiseerd.
o Eenvoudig splitsen van woningen mogelijk maken zoals vastgesteld is in het

nieuwe beleid. (Zaanstad.nl - Woningsplitsing)
o Beperkte extra woningbouw in het lint op kleine open plekken toestaan. Hierbij

moet nieuwbouw wel mogelijk blijven maar bij voorkeur in een stijl die past bij het
karakter van Krommeniedijk.

o We willen financiële ondersteuning voor de buurtbus in samenwerking met
gemeente Wormerland.

● Nauerna
o We willen extra groen op Hoogtij realiseren, eventueel als groene geluidswal.
o De veiligheid van de afvalverwerking moet aantoonbaar geborgd worden.
o Zodra het veilig kan moet het park weer open voor publiek.

● West-Knollendam
o We vinden het belangrijk dat er in West-Knollendam een basisschool blijft.
o De havens geven West-Knollendam allure. Deze moeten goed functioneren en

goed onderhouden blijven.
o Het plan om de Hennewerf naar woongebied te transformeren zien wij graag

gerealiseerd.
o De gemeente zal een nieuw beleid inzake woonwagengebieden maken. Wij willen het

woonwagengebied in Westknollendam getoetst hebben aan dit nieuwe beleid
waardoor wij een goede en veilige woon- en leefomgeving bieden aan de bewoners
op én aan de buurtbewoners rondom de woonwagenlocatie.

● Westzaan
o De A8 moet doorgetrokken worden naar de A9 om Westzaan van het sluipverkeer te

ontlasten. De provincialeweg N515 door Westzaan wordt nu in de spits als
alternatieve route gekozen waardoor hier files ontstaan.

o De omgelegde Guisweg kan worden afgebroken als er een alternatieve autoroute van
Westzaan naar Zaandijk en Westerkoog wordt gemaakt. (VVD Zaanstad - omgelegde
Guisweg) De provincialeweg door Westzaan wordt dan een gewone dorpsstraat of kan
anders worden ingericht.

o Het inrijverbod voor niet bestemmingsverkeer op het Zuideinde en Allanstraat moet
gehandhaafd worden.

o Fietsers gaan de oude route via het Guispad langs de papiermolen De Schoolmeester
rijden en kunnen via een nieuw tunneltje onder de A8 naar het Freek Engelpad om in
Zaandijk te komen.

o Op de toeristische kaart van Zaanstad dient Westzaan opgenomen te worden
o Wonen achter wonen mogelijk maken. Op grote erven mogen kangoeroewoningen

worden gerealiseerd.
o Eenvoudig splitsen van woningen mogelijk maken zoals vastgesteld is in het

nieuwe beleid. (Zaanstad.nl - Woningsplitsing)
o We willen structurele financiële ondersteuning voor buurtbus De Groene Koets.
o Onder de hoogspanningskabels willen wij een beweegpark.
o Tussen Hoogtij en Westzaan Zuid moet een groene buffer komen die ook geluid

absorbeert.
o De boeren behouden hun economisch perspectief zoals afgesproken in het plan

gebiedsvisie Westzanerpolder.
o In het Zaans Mobiliteitsplan is een wandel- fietspad tussen Westzaan en

Westerwatering gepland. Dat plan ondersteunen wij.
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o Omdat er geen openbaar vervoer op de J.J. Allanstraat en Zuideinde is, zijn de
bewoners aangewezen op eigen vervoer. Om deze reden vinden wij daarom ook
dat er voldoende parkeerplekken moeten zijn.

o Wij willen dat de gemeente inspanningen blijft verrichten om een geldautomaat
terug te brengen in Westzaan.

● Wormerveer
o Zaanbocht:

▪ We willen een parkeergarage direct in de buurt van het winkelgebied in de
Zaanbocht.

▪ De Zaanbocht heeft twee aantrekkelijke zijden. We willen dat Zaanstad en
Wormerland in dit gebied samenwerken en gecoördineerd regie voeren.
De ideeën over een Zaanboulevard zouden gezamenlijk verder uitgewerkt
moeten worden.

▪ Toeristisch belang van de Zaanbocht versterken: Wormerveer is niet voor
niets een hotspot.

o Bedrijventerreinen Molletjesveer en Noorderveld behouden primair hun functie als
bedrijventerrein zodat er in Zaanstad ruimte blijft voor bedrijven om te ondernemen.
Maatwerk aan de randen van de terreinen voor woon/werk combinaties is wel
mogelijk.

o De N203 wordt niet afgewaardeerd tot een 2x1 rijbaan weg voordat de A8/A9 is
aangelegd.

o Blauwe zones blijven behouden en worden niet omgebogen naar betaald parkeren.
o Veiligere inrichting van de bocht Stationsstraat/Zaanweg.
o De Zeeheldenbuurt is een uitzonderlijk project waar wij de bewoners blijven

ondersteunen voor een veilige maar ook haalbare aanpak van de
funderingsproblematiek. Niet handhaven wanneer dit niet nodig is.

o Wij zijn tegen een uitbreiding van het aantal coffeeshops in Zaanstad, dus ook niet in
Wormerveer.

o De wekelijkse markt in Wormerveer is goed bezocht en niet alleen door inwoners
van Wormerveer. We willen deze markt in stand houden. (Motie VVD -
Toekomstbestendige Markt)

● Zaandam
Bereikbaarheid en parkeren:

o Wij willen het centrum van Zaandam toegankelijk houden met de bus, met haltes
dicht bij de winkelvoorzieningen.

o De bushalte bij het crematorium/begraafplaats in Zaandam moet behouden blijven.
o We pakken de knelpunten op de Thorbeckeweg (Vijfhoek) en Prins Bernhard Rotonde

in Zaandam aan zodat er geen verkeersinfarcten ontstaan.
o We willen onderzoeken of het financieel haalbaar is om het parkeren bij het ZMC voor

de eerste 2 uur gratis kan worden zodat de omringende wijken ontlast worden van
gelegenheids parkeren van bezoekers van het ZMC.

o Het Hembrugterrein moet goed bereikbaar zijn vanuit Centrum Zaandam, wij pleiten
daarom ook voor een pendeldienst naar dit gebied.

o Geen verhoging parkeertarieven.

Veiligheid
o In heel Zaandam moet je veilig kunnen uitgaan.
o Controle en handhaving op overlast door collectieve bewoning, onveilige

bewoning en oneigenlijk gebruik met betrekking tot bestemmingsplan.
o Controle en handhaving op twijfelachtige ondernemingen.

13

https://storage.googleapis.com/caramel-binder-207612.appspot.com/uploaded/zaanstad.vvd.nl/files/617bae38618c6/motie-vreemd-markt-maart-2019.pdf
https://storage.googleapis.com/caramel-binder-207612.appspot.com/uploaded/zaanstad.vvd.nl/files/617bae38618c6/motie-vreemd-markt-maart-2019.pdf


o Wij willen de verkeersveiligheid voor (schoolgaande) kinderen bij alle scholen
verhogen.

o Controle en handhaving als er haat wordt gepredikt.

Bouwen
o Woningbouw bevorderen door binnenstedelijk te bouwen.
o We willen diverse gebieden in Zaandam mooier maken. Hierbij valt te denken aan de

Burcht, de Peperstraat, de westkant van het Station en de Westzijde.

● Westerwatering
o Er moet actie worden genomen voor een ontsluiting van Westerwatering via de

Vincent van Goghweg naar de A8 door het VVD amendement (Derde ontsluiting
Westerwatering) uit te voeren.

o Voormalige busbrug de Binding tussen Westerwatering en Westerkoog moet nu
eindelijk 24 uur open voor personenauto’s.

o Wij zijn tegen erfpacht en zullen daarom blijven streven naar een billijke
afkoopregeling voor diegene die hier mee te maken hebben. VVD Zaanstad -
Erfpacht

o In de grote woonwijk Nieuw-West zijn voorzieningen zoals scholen, kinderopvang,
speelgelegenheden, sportscholen, winkels en gezondheidscentra van groot belang
voor de sociale cohesie.

o Het beleid voor verkamering moet uitgevoerd worden. (Zaanstad.nl -
Woningsplitsing) Daar hoort handhaving bij.

o Het onderhoud van de openbare ruimte moet sterk verbeterd worden. Dit is iets
dat goed opgepakt kan worden ... met de bewoners (zoals het team
Westerwatering Schoon) in nauwe samenwerking met de gemeente.

● Poelenburg- Peldersveld
o Wij willen een betere ontsluiting van de wijk Poelenburg naar de A8. Veel mensen uit

deze wijk moeten nu 2 kilometer omrijden voordat zij op de snelweg zijn.
o VVD Zaanstad vindt voor deze wijken dat een realistisch, verbeterd

toekomstperspectief voor de bewoners belangrijk is. Zonder dat is men gevoeliger
voor ondermijnende criminaliteit.

o De verplichting Nederlands te leren is gericht op de uitkeringsgerechtigde. We krijgen
het signaal dat met name vrouwen hierdoor buiten de boot vallen en willen deze
ongelijkheid rechttrekken. Hulp bij het leren van onze taal zou voor iedereen (mannen,
vrouwen en kinderen) beschikbaar moeten zijn.

o We willen een zogenaamde “coalition of the willing” opzetten. Dat houdt in dat een
groep mensen die een voorbeeld is voor de rest van de wijk kan helpen om verbinding
te maken tussen de overheid en de bewoners bij wie het wantrouwen heel groot is.

o Kinderen kunnen vanaf twee jaar naar school (peuterspeelzaal) maar we zien dat veel
ouders zich hier niet van bewust zijn of zich hier geen zorgen over maken. Met
stimulerende voorlichting vanuit bijvoorbeeld de sociaal wijkteams willen we dit
keren. Dit helpt bij het terugdringen van (taal)achterstanden bij kinderen.

o Parkeren is een probleem door verkamering. Onze stad is niet gebouwd om in één
woning met drie gezinnen te gaan wonen die vervolgens allemaal een eigen auto
hebben. Parkeerregulering is hier op zijn plaats wanneer de meerderheid van de
inwoners dat wil.

o Wij kiezen voor het investeren in de ontwikkeling van onze jeugd door o.a. een
pendelbus naar Werkom mogelijk te maken.
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● Het Eiland
o Het Eiland is een prachtige woonwijk die ook zo moet blijven. De bewoners zijn

veelal mensen met een baan of onderneming die met de auto naar hun werk
gaan. Zij moeten de mogelijkheid behouden hun auto’s dichtbij huis te parkeren.

o Gereguleerd parkeren (betaald) zal ingevoerd kunnen worden wanneer de
meerderheid van de bewoners hiervoor kiest.

● Hembrugterrein
o We gaan hier een prachtige woonwijk bouwen. De inwoners moeten hier ook

kunnen ontspannen door een wandeling in het Plofbos te kunnen maken.
o Zodra de nieuwe bewoners hun intrek in hun nieuwe onderkomen nemen moet er

ook parkeerruimte voor auto’s zijn.
o Handhaving ontbreekt tegen de hangjongeren, het drugsgebruik en straatracen in

dit gebied. Dit moet verbeteren.
o Er moet voldoende straatverlichting komen.

● Zaandijk
o De problemen bij de spoorwegovergang op de Guisweg gaan we oplossen. Onze

voorkeur gaat uit naar het verdiepen van het spoor. Als dit financieel niet haalbaar
is dan is een tunnel voor auto’s en een aparte tunnel voor fietsers de oplossing.

o We willen een fietstunnel onder de A8 van het Freek Engelpad naar het Guispad
richting Westzaan.

o We gaan de verhuizing van Hockeyclub de Kraaien naar de Fortuinweg zo snel
mogelijk realiseren met inachtneming van de omgeving.

o De Zaanse Schans is een toeristisch transferpunt voor de hele Zaanstreek. Wij
willen een goede oplossing voor het parkeren van auto’s en tourbussen.

o Van oudsher gaan industrie en wonen in Zaandijk hand in hand. Met name de food
industrie levert een belangrijke bijdrage aan de Zaanse economie. Wij zullen ons
inzetten om ook in de huidige tijd te blijven zoeken naar mogelijkheden om deze
twee krachten van Zaandijk te combineren.
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2. Een Zaanstad
waar het fijn

leven is
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● Waar je goed en betaalbaar kunt wonen

Een huis is een thuis. De plek waar je je veilig en gelukkig wilt voelen. Daarom is het belangrijk dat
iedereen een passende woning kan vinden. Wij willen dat onze inwoners op ieder moment in hun
leven het juiste huis kunnen vinden. Een huis dat je kunt aanpassen aan de levensfase waarin je je
bevindt. Maar de realiteit is anders. Op dit moment is de woningnood in Zaanstad hoog. Door de
afspraken uit het MAAK.Zaanstad plan, dat op initiatief van VVD Zaanstad is ontwikkeld, worden er de
komende jaren veel woningen in elke prijsklasse gebouwd.

Bouwen

● Het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen voor starters, alleenstaanden, jonge gezinnen
en senioren is hard nodig. Wij willen dat er 20.000 nieuwe huizen bijgebouwd gaan worden zodat
iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen. Voor het middeldure en hogere koop-
en huursegment moet ook ruimte zijn en dit zorgt voor doorstroming in het lagere segment. Het
bouwtempo moet omhoog, zodat het plan Zaanstad 2040 - MAAK.Zaanstad wordt gerealiseerd.

● Door te blijven bouwen in Zaanstad pakken we doorstroming aan bij zowel sociale huur, vrije huur
als bij koopwoningen. Zo krijgen we voor elkaar dat mensen die kleiner willen wonen, niet langer
onnodig een eengezinswoning bezet houden en regelen we eerlijke toegang tot de huizenmarkt
voor starters.

● Bij de bouw van ontwikkelingsprojecten houden we rekening met een percentage groen en goede
infrastructuur om de gebieden prettig en leefbaar te houden.

● Omdat het GGD-terrein gemeentelijk eigendom is hoeft er op de grondprijs geen winst gemaakt te
worden. Hierdoor kunnen we deze locatie goed inzetten voor het boven en naast de huidige GGD
gebouw toevoegen van sociale huurwoningen, jongerenwoningen, starterswoningen en/of
tijdelijke (spoed-)woonruimte voor bijvoorbeeld huisvesting na een scheiding.

● Om snel meer woningen te kunnen bouwen, kiezen we voor kortere en soepele procedures voor
nieuwbouw vanuit de gemeente. We bestrijden leegstand door het combineren van functies voor
wonen, werken, detailhandel en horeca. Zo zorgen we voor een prettige en leefbare stad. Ook
pakken we speculatie op de huizenmarkt aan.

● 20.000 woningen kunnen niet gerealiseerd worden door alleen binnenstedelijk te bouwen. Wij
willen de groene contouren van de stad nader beschouwen, gekoppeld aan de bouwbehoefte van
Zaanstad. Bouw binnenstedelijk waar het kan en buitenstedelijk waar het moet. Er is ook grote
behoefte aan grondgebonden woningen, een huis met een tuin. Daarom willen wij in overleg met
de Provincie en het Rijk onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het gebied tussen Rooswijk en
Wormerveer ten westen van het spoor geschikt te maken voor woningbouw.

● We willen ruimte voor vrije woningbouwkavels, waar de koper zelf een woning kan (laten)
bouwen.

● Wij willen geen stapeling van extra Zaanse eisen, anders dan bepaalde welstandseisen. Bouw
conform de wettelijke norm anders komt de betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen verder
onder druk.

● Bij nieuwbouw van scholen willen wij woningen boven de school realiseren waar dat mogelijk is.
● Veel mensen blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen wijk wonen. We zetten daarom in op

het bouwen van meer woningen waar je goed oud kunt worden en woonvormen waar ouderen bij
elkaar kunnen wonen (Knarrenhof®). Zo kun je met ondersteuning zelfstandig blijven wonen.

● De gemeente moet aan de slag met creatieve nieuwe woonvormen waar behoefte aan is. Zo
helpen we starters op weg en kunnen ouderen in een vertrouwde omgeving bij hun kinderen
blijven wonen. We willen plaatsing van (luxe) containerwoningen mogelijk maken. Deze zijn snel
geplaatst en ook weer snel verplaatst.

● We willen dat er nieuw beleid wordt geformuleerd voor het bouwen in de linten met als
voorwaarde dat het karakter van de lintbebouwing niet wordt aangetast. In de lintbebouwingen
van de Zaanse dorpen moet het mogelijk zijn om op de eigen grond zogenaamde
kangoeroewoningen te bouwen of een grote woning te splitsen.

● Er is behoefte aan meer woningen en Zaanstad is een waterrijke gemeente. Wonen op water is
een kansrijke nieuwe woonvorm die de gemeente verder dient te onderzoeken.
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● De visie linten, dijken en paden moet onderdeel worden van de omgevingsverordening van de
provincie. (Zaanse linten, dijken en paden) Wij hebben onze zienswijze naar de provincie gestuurd.

● 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 binnen het gestelde
beleid. (Zaanstad.nl - Woningsplitsing) Belangrijk is dat wordt gecontroleerd op de handhaving
van het nieuwe beleid waardoor oneigenlijk verkameren niet meer is toegestaan.

Sociale huurwoningen

● Het percentage sociale huurwoningen in Zaanstad is één van de hoogste in Nederland. Daarom
willen wij bij nieuwbouwprojecten maximaal 20% sociale huur. Met een mix van sociale
huurwoningen en middeldure huur- en koopwoningen zullen wijken de gewenste sociale structuur
krijgen.

● De Gemeente moet in overleg met de woningcorporaties grondposities verdelen.
● Met woningbouwcorporaties maken we afspraken over het voorkomen van scheefwonen en het

stimuleren van doorstroming. Sociale huurwoningen zijn alleen voor hen die dat echt nodig
hebben. Wordt het inkomen hoger, dan zal de huur omhoog gaan of zal diegene moeten
verhuizen.

● We zijn een groot voorstander van tijdelijke huurcontracten bij sociale huurwoningen waarbij
periodiek wordt gekeken of de sociale huurwoning nog passend is (qua inkomen, grootte en
omstandigheden).

● We ondersteunen de wens van de woningcorporaties om tot 2040, 2500 woningen transitie
gereed voor verduurzaming te maken. (Vastgoedsturing-7-stappenplan) Corporaties willen samen
met partners de verantwoordelijkheid nemen voor vernieuwen of sloop en nieuwbouw.

● De VVD wil met respect omgaan met ons erfgoed, maar niet door de gemeente vooraf gestelde
extra restricties maar per situatie afspraken maken.

● In het geval van sociale huurwoningen en de huidige lange wachtlijsten willen wij dat Zaanse
inwoners voorrang krijgen binnen Zaanstad.

● We zorgen voor tijdelijke huisvesting volgens de doelstellingen die het Rijk ons oplegt, eventueel in
container- of gedeelde woningen, voor migranten met een verblijfsvergunning, maar we willen
hun voorrangspositie bij sociale huurwoningen afschaffen. Deze woningen zijn voor onze Zaanse
inwoners.

● Wanneer er in Zaanstad personeelstekorten bij cruciale beroepen zoals agenten, leerkrachten en
verplegers zijn, geven we hen voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning.

● Wij willen investeren in meer toekomstbestendige woningen en kleinschalige woonvormen voor
senioren waar het mogelijk is met behulp van zorg te blijven wonen gedurende het ouder worden.
We ondersteunen een woonvorm zoals Het Knarrenhof®. Gezamenlijk opdrachtgeverschap kan
hiermee bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe woonvormen.

Renovatie en transformatie

● De funderingsproblematiek moet de gemeente blijven oppakken en daar waar mogelijk de
oplossingen ondersteunen. In beginsel draagt de eigenaar van een pand het risico van
funderingsproblemen.

● We bestrijden leegstand door het combineren van functies voor wonen, werken, detailhandel en
horeca. Ook verruimen we vestigingsmogelijkheden, door het opstellen van ruime
bestemmingsplannen. Kantoorpanden die leeg staan moeten sneller beschikbaar zijn voor
transitie naar huur- of koopwoningen voor Zaanse inwoners. Zo maken we de stad prettig en
leefbaar.

● De VVD wil met respect omgaan met ons erfgoed. Wij willen geen door de gemeente
vooropgestelde extra restricties, maar per situatie afspraken maken.

● Wij willen dat Zaanse inwoners voorrang krijgen binnen Zaanstad bij het verkrijgen van sociale
huurwoningen.

● We willen oude industriële gebouwen niet slopen maar indien mogelijk transformeren tot
woningen met behoud van hun industriële karakter.
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● Bij nieuwbouw, ontwikkelingen of groot onderhoud denken we na hoe onze openbare ruimte kan
worden ingericht voor buitensport. We vragen daarbij actief aan onze inwoners om mee te
denken.  

● Niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren dient Zaanstad een prettige stad te zijn waar zij
gelukkig kunnen verblijven. We spannen ons er daarom voor in om het leefklimaat van huisdieren
zo goed mogelijk te maken. Dat betekent groen, ruimte en veilige uitlaatplekken voor huisdieren in
Zaanstad.

● Openbare ruimte, waar we de wijk groen en leefbaar houden

We wonen allemaal graag in een wijk waar we ons thuis en gelukkig voelen. Een wijk die groen,
schoon, heel en veilig is. Waar buren met elkaar een bijdrage leveren aan het onderhoud van de
straat, maar ook het schoonhouden van de eigen tuin en balkon hoort bij een fijn straatbeeld. De
gemeente stimuleert dat de wijk en buurt schoon blijven.

● De straten, trottoirs en paden moeten goed onderhouden zijn. We ergeren ons aan scheve
stoeptegels, kuilen in de weg en kapotte putdeksels. Dat moet snel worden aangepakt.

● We willen groene plekken met bomen en planten in de stad en haar wijken, hoe klein dan ook. Een
stenen omgeving is al snel opgefleurd met vergroening, een struik of plantenbak. Zo zorgen we
voor een omgeving die klimaatbestendiger en koeler is. 

● Waar niet gebouwd gaat worden wil de Zaanse VVD de natuurgebieden zoveel mogelijk hun
karakter laten behouden. Recreatie zoals boerencampings in deze gebieden kan, mits de natuur
geen grote schade hiervan ondervindt.

● Onze natuur draagt bij aan ons welzijn en geluk. Daarom blijven we ons inspannen voor herstel en
behoud van de natuur, realistisch natuurbeleid en de versterking van biodiversiteit in Nederland.
Dat is ook van belang voor onze economie. We realiseren ons dat ruimte schaars is. Daarom
blijven we kritisch kijken wat haalbaar en realistisch natuurbeleid is, met een juiste balans tussen
wonen, ondernemen en recreatie.

● Nu thuis of hybride werken de norm lijkt te gaan worden is het belang van een stabiele
internetverbinding, ook in de buitengebieden van Zaanstad, essentieel. Het inzetten op een
glasvezelnetwerk is een oplossing.

● Voor al deze wensen is extra geld nodig. Dat willen we hier ook voor vrij maken

● Waar gezorgd wordt dat Zaanstad schoon blijft

● De gemeente heeft de plicht de openbare ruimten netjes en schoon te houden maar zal de
inwoners ook vragen hun steentje bij te dragen. Initiatieven van bewoners en organisaties om de
eigen straat of buurt te vergroenen en onderhouden worden van harte aangemoedigd.

● Zaanstad heeft een enorme achterstand in het onderhoud van het openbaar groen. Die willen wij
wegwerken met een verstandig en kundig seizoensgebonden maai- en onderhoudsbeleid.

● Inwoners kunnen afval zo goedkoop mogelijk kwijt. Daarbij streven we zoveel mogelijk naar
hergebruik en recycling.

● We willen een grondige evaluatie van het systeem voor huisvuilverwerking. Als blijkt dat
afvalscheiding aan de bron duurder is dan bij de centrale moet het systeem hierop aangepast
worden.

● De gemeente haalt grof huisvuil gratis op. Dit moet duidelijk zijn voor alle inwoners teneinde
dumpingen te voorkomen.

● Hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast worden
aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. De kosten hiervan worden zoveel mogelijk
verhaald op de veroorzaker. De boetes voor deze overtredingen moeten omhoog, dat werkt
afschrikwekkend.

● Door de slappe bodem in Zaanstad is het vernieuwen van het riool belangrijk. Daarom is de
rioolheffing duurder dan in gemeenten van vergelijkbare grootte. We willen een goed werkend en
betaalbaar rioolstelse dat efficiënt wordt onderhouden. We vinden het normaal dat iedereen die
hiervan gebruik maakt bijdraagt aan de kosten. Of je nu een huis huurt of een huis bezit. De
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rioolheffing mag niet duurder dan nodig zijn en alleen de kosten dekken. Als we geld overhouden
vloeit dit terug via de heffingen.

● Bij het aanleggen van een nieuw rioolstelsel scheidt de gemeente regenwater van huishoudelijk
afvalwater. Zo stimuleren we hergebruik van water, verbruiken we minder wat vervolgens zorgt
voor lagere kosten en minder milieu impact bij waterreiniging.

● Door particulieren beperkte hoeveelheden bouwafval gratis te laten inleveren bij de milieustraat
willen we dumping van bouwafval bij het restafval of in de natuur tegengaan.

● De gemeente zoekt de samenwerking op met waterschappen om wateroverlast te helpen
verminderen en maatregelen te nemen om gevolgen van hitte en droogte op te vangen. Zowel bij
bouwplannen, als weg- en natuuronderhoud wordt rekening gehouden met bodem en
waterbeheer.

● Waar vervoer van A naar B vlot gaat

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. We gaan naar werk, bij vrienden en familie op bezoek of
wandelen een rondje in onze buurt om de hond uit te laten. Hoe we ons ook verplaatsen: het is fijn
om zonder al te veel gedoe van A naar B te komen.

Het is belangrijk dat onze reistijd niet langer is dan nodig. Daarom werken we aan goede
doorstroming van het verkeer, voor fiets, auto en openbaar vervoer. Door verschillende vormen van
vervoer beter op elkaar aan te sluiten, komen we sneller aan op onze bestemming. En voorkomen we
onnodige uitstoot door files. Het is bovenal belangrijk dat verkeerssituaties veilig zijn voor alle
weggebruikers.

Fiets en voetganger

● Of het nu met een ‘gewone’ fiets, een elektrische fiets of een ander nieuw vervoersmiddel is: onze
inwoners moeten zich prettig en veilig door Zaanstad kunnen bewegen. Deze ontwikkelingen
vragen om fietspaden en wegen die worden ingericht op de toekomst, waarbij veiligheid en
doorstroming centraal staan. Bij ov-knooppunten plaatsen we voldoende stallingen.

● De gemeente stimuleert het fietsgebruik op grotere afstanden (15-25 km) door de ontbrekende
verbindingen in het fietsnetwerk mede te realiseren en drukke fietspaden te verbreden.

● Er moet goede en opvallende bewegwijzering naar fietsenstallingen komen.
● Het plaatsen van fietspaaltjes moet worden beperkt tot daar waar het echt niet anders kan en ook

daar mogen zij geen gevaar voor verkeersdeelnemers opleveren.
● De veiligheid van fietsers vraagt om meer aandacht, zeker waar zij een rijbaan met sneller verkeer

delen. Aandacht voor zichtbaarheid van de fietser is daarbij een belangrijk aandachtsgebied.
● De toename in zwerffietsen en wrakken moet worden teruggedrongen, bijvoorbeeld door

(verkeerd of te lang geparkeerde) fietsen sneller te verwijderen en/of op drukke plekken betaald
fietsparkeren te overwegen.

● Het “Dam tot Dam-snelfietspad” moet nu snel worden gerealiseerd.
● Daar waar veel wandelaars zijn willen wij naast de fietspaden ook voetpaden.
● In overleg met de vervoersregio willen we tijdens de spits de Hempont elke 10 minuten laten varen

om fietsverkeer tussen Zaanstad en Amsterdam te bevorderen.

Auto

● In veel plekken in Zaandam is het lastig om dichtbij huis te parkeren. Door te kijken naar een juiste
balans tussen woongenot en groen, kijken wij hoe we voldoende parkeergelegenheid kunnen
realiseren. Een auto is tenslotte vaak geen keuze, maar noodzakelijk om op werk te komen of te
kunnen mantelzorgen. Bij nieuwbouw streven we naar genoeg parkeerplaatsen in de buurt of op
eigen terrein.

● Het is heel normaal dat huishoudens meer dan één auto hebben. Daarom moet er in de wijken
buiten het centrum van de stad en in de dorpen voldoende parkeerruimte zijn.

20



● We stimuleren dubbelgebruik van parkeerterreinen en parkeergarages. Door slimme afspraken te
maken kunnen parkeergarages van kantoren en bedrijven op koopavonden, zaterdagen en
koopzondagen gebruikt worden.

● We helpen winkeliers door duidelijke afspraken te maken over parkeerbeleid. Denk bijvoorbeeld
aan laden en lossen of enkele uren gratis parkeren door middel van blauwe parkeerzones.

● In de buitengebieden én winkelgebieden blijft het gratis parkeren en/of worden blauwe
parkeerzones geïntroduceerd.

● Wij willen op meer plekken oplaadpunten, waarbij na 2 uur plaats moet worden gemaakt voor het
volgende voertuig dat wil laden. Dit om de groeiende vraag naar oplaadpunten goed te benutten.

● Oplaadpunten op eigen terrein blijven vergunningsvrij.
● Binnenstedelijk zal betaald parkeren op sommige plaatsen onoverkomelijk zijn. Betaald parkeren

wordt alleen daar ingevoerd als er draagvlak voor is bij de inwoners en bedrijven. Dit zal gemeten
worden via enquêtes. (VVD amendement parkeren met draagvlak inwoners)

● Wij willen onderzoeken of het mogelijk is voor auto’s om een parkeervergunning voor twee
gebieden te hebben. Dit is handig voor mantelzorgers en voor mensen die een auto delen.

● Zorg in samenspraak met regionale partners en netbeheerders voor een toereikende capaciteit
van het energienetwerk en zorg voor voldoende energie laad-infrastructuur voor vrachtauto’s.
VVD heeft hiervoor een agenda initiatief “Deltaplan elektrisch vervoer” geschreven.

Wegen

● De A8 moet doorgetrokken worden naar de A9 om de doorstroom van het doorgaande verkeer te
bevorderen en het verkeer op de N203 te verminderen. Duizenden leerlingen en inwoners van
Zaanstad Noord is beloofd dat de A8 wordt doorgetrokken naar de A9. Daarom hebben wij
scholen naast de provinciale weg N203 gebouwd. Hoog tijd om die belofte in te lossen.

● De uitvoering van het Zaans Mobiliteitsplan 2040 (ZMP) is afhankelijk van de realisatie van de
A8-A9 verbinding. (VVD amendement A8-A9 is voorwaarde voor ZMP)

● We zorgen voor voldoende middelen om de wegen, bruggen, kades, fietspaden en ondergrondse
infrastructuur veilig en op een kwalitatief goed peil te houden. Mobiliteit neemt de komende jaren
toe en daar passen we de bestaande infrastructuur op aan.

● Tijdens de spits hebben autowegen voorrang op vaarwegen. We willen dat bruggen op die
momenten niet openstaan. Daarom gaat de gemeente in gesprek met de provincie en
Rijkswaterstaat zodat bruggen dicht blijven tijdens de spits.

● We willen slimme verkeersregelinstallaties op de logistieke routes invoeren. Hiermee krijgt
vrachtverkeer tijdens de venstertijden prioriteit.

● Wij willen het gebruik van hubs voor zowel goederen- als personenvervoer stimuleren.
● Onderzoeken of de omgelegde Guisweg kan worden afgebroken en de ontsluiting via de A8 kan

worden aangelegd. Hierdoor is het Westzijderveld weer één geheel geworden en wordt de
doorstroming verbeterd.

● Wij willen dat bij de ontwikkeling van nieuwe wijken of wijken waar fors gebouwd wordt gelijk de
infrastructuur voor auto’s, fietsen en openbaar vervoer op de behoefte wordt ingericht.

● Hiervoor is een duidelijk allesomvattend plan nodig: Zaanstad 2040 - MAAK.Zaanstad. Wegen,
fietspaden, spoor, bruggen en waterverbindingen worden op elkaar afgestemd.

Verkeersveiligheid

● Verkeersveiligheid heeft onze prioriteit. We richten onze straten en wijken, in het bijzonder in de
buurt van scholen en sportclubs, veilig in. Dat doen we in samenwerking met politie, ouders en
buurtbewoners. We zijn voorstander van 30 km zones, zodra de landelijke wetgeving daar klaar
voor is.

● Het is van belang dat een school goed en veilig bereikbaar is. Daarom zorgen we voor een veilige
toegang tot de school, met veilige wandel- en fietsroutes. We willen dat er “kiss and ride”
parkeerplekken bij scholen worden gerealiseerd op een korte loopafstand. Een ouder die eerst een
kind naar de opvang heeft gebracht, het andere kind naar de basisschool en dan naar het werk
gaat, doet dat niet op de fiets.
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Openbaar Vervoer

● Het is belangrijk dat het openbaar vervoer van goede kwaliteit is, met een goede verbinding
tussen stad en regio. We willen zowel snelle verbindende lijnen als ontsluitende lijnen.

● Het openbaar vervoer en voorzieningen zoals de bel- en buurtbus zijn goed toegankelijk. Stations
zijn aangepast zodat mensen met een beperking ook kunnen instappen.

● We ondersteunen de buurtbussen met een financiële bijdrage.
● We streven naar een maximale loopafstand (dus niet hemelsbreed) van 400 meter naar openbaar

vervoer haltes of stations.
● Wij willen onderzoeken of de Zaanlijn, in navolging van andere RAIL21 projecten, viersporig kan

worden uitgevoerd zodat overvolle treinen verleden tijd zijn.
● We willen een pont tussen Amsterdam CS en het Hembrugterrein. 
● We willen dat het aangekondigde onderzoek om een metroverbinding naar Amsterdam aan te

leggen nu snel van start gaat.
● In overleg met de Vervoersregio willen we tijdens de spits de Hempont elke 10 minuten laten varen

om fietsverkeer tussen Zaanstad en Amsterdam te bevorderen.

● Vol slimme en duurzame oplossingen

Zaanstad is aan het verduurzamen. Dat vraagt om verstandige keuzes en draagvlak bij de inwoners en
bedrijven. Duurzaamheid biedt kansen voor economische groei en een fijne en leefbare stad. Maar
wel op een betaalbare manier voor gezinnen en ondernemers. Door dit op een slimme manier aan te
pakken, kunnen we ons leven zoveel mogelijk blijven leiden zoals we zelf willen en blijft onze stad
prettig om te wonen.

● Wij streven naar een energieneutraal Zaanstad in 2050 of zoveel eerder als dit reëel haalbaar is.
Door energie te besparen en meer duurzame energie op te wekken willen we dit bereiken. Daarbij
stimuleren we milieubewust ondernemen, met een grote rol voor de lokale opwekking van
duurzame energie. 

● Randvoorwaardelijk is eerst investeren in een goede energie infrastructuur zodat onze bedrijven
kunnen blijven draaien. Dit is nu al een probleem zonder alle additionele ambities.

● Zaanstad heeft door de combinatie van industrie en wonen naast elkaar een unieke kans om als
eerste gemeente te experimenteren met waterstof. Dit wordt geïnitieerd vanuit het
Noordzeekanaalgebied. Wij vinden dat wij daaraan moeten meewerken en maximaal faciliteren
om dit tot een succes te maken. Voor de toekomst vindt de VVD dit belangrijker dan een paar
windmolens.

● Wij zijn voor slim dubbel gebruik van ruimte. Geen zonnepanelen op (landbouw)grond maar
gebruik maken van de daken van overheidsgebouwen en scholen die er al zijn en combineren met
bijvoorbeeld overkappingen van parkeergebieden.

● Wij blijven samen met onze bedrijven lobbyen voor de aanpassing van beperkende regelgeving.
Voorbeeld hiervan is de beperkende regelgeving t.a.v. beton. Er is een fantastisch Zaans bedrijf dat
circulair beton kan leveren maar beperkt wordt door regels t.a.v. gebruik van nieuw beton.

● We maken per wijk een plan voor de verduurzaming van woningen en bouwprojecten. Samen met
bewoners en gebouweigenaren kijken we naar de beste oplossing. De totale woonlasten mogen
hierbij niet stijgen zodat de transitie haal- en betaalbaar blijft. 

● Voordat een wijk overgaat op een andere energievoorziening dan gas, zorgen we ervoor dat
inwoners een betaalbaar alternatief aangeboden krijgen. Denk bijvoorbeeld aan slimme
energienetwerken, waarbij huishoudens overtollige duurzame energie onderling kunnen delen.
Het gasnetwerk behouden we voor de toekomst, wanneer waterstof of groen gas toegankelijk is.

● We stimuleren oplossingen om lokaal en regionaal energie op te slaan met recente of toekomstige
technologie. Denk hierbij aan batterijen of waterstoftanks.

● We begeleiden inwoners en bedrijven naar deelname aan programma’s voor isolatie, eigen
energieopwekking, innovatie en duurzame bronnen (zoals zonne-energie, koude- en warmteopslag
en gebruik van restwarmte).

● Liever drie nieuwe scholen bouwen die 90% energieneutraal zijn dan twee die 100% halen. Dat is
ook realistisch milieubeleid.
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● Industrie mbt duurzaamheid niet dwingen verder te gaan dan de best beschikbare technieken,
tenzij dit een eigen keuze is.

● We doen lokaal wat kan en regionaal wat moet. Als gemeente alleen halen we niet de doelstelling
van het Rijk om in 2050 volledig circulair te zijn. Daarvoor moet je in MRA verband krachten
bundelen bij circulair inkopen (openbare ruimte, facilitaire zaken, maatschappelijk vastgoed),
voorkomen en beperken van afvalstromen en het stimuleren van duurzame woningbouw en
gebiedsontwikkeling.

● Binnen de regionale energiestrategie moet Zaanstad pleiten voor goede regionale afstemming
waarbij buurgemeenten niet zonder elkaars toestemming initiatieven realiseren die impact
hebben op de andere gemeente. Een slecht voorbeeld hiervan is windturbines op de rand van de
gemeentegrens installeren. Geen nieuwe windturbines in het Zaanse landschap. Alleen bestaande
windturbines mogen worden vervangen. Ze moeten op een afstand staan waarbij er geen overlast
en/of schade voor inwoners is. Deze windturbines mogen woningbouwplannen niet beperken.

● Duurzaamheid moet deel uitmaken van alle investeringsbeslissingen. Een apart
duurzaamheidsfonds is daarom niet nodig.

● De regel- en wetgeving vanuit hogere overheden gaan we niet ophogen met allerlei lokale ideeën.
● We willen zo snel mogelijk duidelijk maken wat de eisen van de toekomstige zero-emissie zones

zijn, wanneer deze ingaan en daarbij zorgen voor een adequate handhaving.
● Klimaatadaptatie is noodzakelijk en is onderdeel bij alle beslissingen van de gemeente.

(Standpunten klimaat & duurzaamheid - VVD)
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3. Een bloeiende
lokale economie
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● Waar ondernemers de ruimte krijgen

Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale
ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. Ondernemers hoef je niet te vertellen wat zij
moeten doen, we moeten ze optimaal faciliteren en stimuleren. Zo dragen we bij aan een bloeiende
economie, banen voor onze inwoners en innovatieve technieken voor de toekomst. Zaanstad moet in
de top van ondernemersvriendelijke gemeenten van Noord-Holland komen. We moeten het
verbeteren van de positie van de middenstand een hoge prioriteit geven. Personeelstekorten zijn een
nieuw serieus probleem waar actie op gevoerd moet gaan worden.

Industrie

In Zaanstad is van oudsher de industrie verweven met de woonwijken. Zo zijn we gegroeid en de
industrie heeft dus gewoon haar recht om hier te zijn. De Zaanse industrie werkt keihard om het
productieproces, met de daarbij vrijkomende gassen en geuren, naar de huidige normen te
optimaliseren zodat het zo min mogelijk overlast bezorgt. De Zaanse industrie produceert voor een
groot deel voor export naar het buitenland en kenmerkt zich door het hebben van veel kennis,
onderzoek en ontwikkeling van hoogwaardige producten. Daar zijn wij trots op en dat moeten wij
koesteren.

Zaanstad heeft nieuw industriegebied nodig om de transformatie van bedrijfsterreinen naar wonen en
werken in Zaanstad mogelijk te maken. Het industriegebied Hoogtij is op korte termijn vol. Dat is een
succes maar daardoor zijn de mogelijkheden om nieuwe industrie in Zaanstad te vestigen beperkt
geworden.

● In het Zaans Mobiliteitsplan is ruimte voor transport en logistiek van de industrie afgesproken. Wij
zullen blijven toezien dat dit ook gebeurt.

● Het verhuizen van bedrijven naar een meer open locatie buiten de woonwijken zullen wij alleen
met wederzijdse overeenstemming goedkeuren. Geen bedrijf wordt gedwongen weg te gaan als
zij zich aan de landelijk normen houdt.

● Vanwege het succes van Hoogtij willen wij dat de open gebieden richting Beverwijk langs het
Noordzeekanaal getransformeerd kunnen worden tot bedrijventerreinen.

● De Zaanse industrie doet goede zaken op het gebied van duurzaamheid. Zij moet een duidelijke
plek in het klimaatakkoord krijgen want zij levert een stevige bijdrage.

● Er zijn knelpunten in het energiesysteem en dat vormt een bedreiging voor economische of andere
ontwikkelingen. Zaanstad ondervindt dat nu al op industrieterrein Hoogtij. Een gecoördineerde
regionale aanpak is cruciaal om dit soort knelpunten weg te nemen en nieuwe knelpunten te
voorkomen.

● Het tijdig beschikbaar hebben van een voldoende groot elektriciteitsnet en waterstof
infrastructuur om tijdig over te kunnen stappen van fossiele energie naar duurzame energie is
daarbij cruciaal.

● Op het gebied van transport en vervoer streven wij, in overleg met alle betrokkenen, naar een
zorgvuldige invoering van zero-emissie zones voor stadslogistiek. Wij stimuleren verdere
innovatieve oplossingen om de stad goed bereikbaar, economisch vitaal, gezond en aantrekkelijk
te houden.

● Wij willen bij de gunning van projecten duurzaamheid meewegen. Bijvoorbeeld door het aantal
mobiliteitsbewegingen van een bedrijf mee te wegen. Dit heeft ook consequenties op de lokale
infrastructuur.

● Bouw- en infrabedrijven krijgen graag de kans zich hierop in aanbestedingen echt te kunnen
onderscheiden.

● Hoogtij, Westerspoor, Zuiderhout, Noorderveld en Molletjesveer blijven een bedrijvenbestemming
houden, waarbij maatwerk aan de randen voor woon/werk mogelijk moet zijn.

● Bij het maken van bestemmings- en omgevingsplannen houden wij er rekening mee dat bedrijven
de ruimte krijgen om bedrijfsinnovaties toe te passen. Er moet bijvoorbeeld ook in de avond en
nacht gewerkt kunnen worden. 
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● We ondersteunen initiatieven vanuit ondernemersverenigingen op het gebied van aansluiting
tussen onderwijs en arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld Techlands bij de Aris van Broekweg.

● Wij willen het overleg met het bedrijfsleven formaliseren en met hen een plan voor de stad maken
op basis van: welke werkgelegenheid heeft de toekomst, wat voor opleidingen passen daarbij en
welke bedrijven halen we dan binnen.

● In of vlakbij bedrijventerreinen en industriegebieden zijn woningbouwplannen. Wij willen dat
ondernemers duidelijkheid krijgen over de strategische agenda van de eventuele transformatie
van deze gebieden.

● Door ondernemers de ruimte te geven en te zorgen voor minder regels, stimuleert de gemeente
een gezonde lokale economie en meer banen.

● Ondernemen werkt het beste in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Dat is fijn voor onze
inwoners en trekt bezoekers aan van buitenaf. Omdat de samenwerking van ondernemers in een
winkelgebied hieraan bijdraagt, bevorderen wij bedrijfsinvesteringszones (BIZ) waar dit wenselijk
is.

● De bereikbaarheid van de bedrijventerreinen met eigen maar ook openbaar vervoer moet goed
geregeld zijn.

● ZZP-ers die groeien moeten ondersteund worden in het aannemen van werknemers. Van ZZP naar
ZMP (Zelfstandige Met Personeel), bijvoorbeeld met een banenmarkt.

● Samenwerking op economisch gebied in de regio Amsterdam intensiveren. Amsterdam kan niet
zonder Zaanstad en Zaanstad niet zonder Amsterdam. We willen zorgdragen dat er voldoende
zeggenschap binnen deze samenwerking is en dat Zaanstad als een volwaardige partner wordt
gezien.

● Wij willen dat Zaanstad actief bedrijven probeert te interesseren om 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 blijven voelen in Zaanstad.

● De gemeente geeft opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden
van de wet.

Horeca

● Tijdens het terrasseizoen maken we het uitbreiden van terrassen mogelijk. Voor een klein terras
van maximaal vier tafeltjes schaffen we de vergunning af. Deze ondernemers zijn zelf
verantwoordelijk voor afstemming met hun directe omgeving.

● Verwarmde winterterrassen verwelkomen wij van harte. Zowel de inwoners van Zaanstad als de
gasten zullen hier erg blij mee zijn.

● De strikte scheiding tussen horeca en detailhandel is niet meer van deze tijd. Wij willen dat
horecabedrijven hun producten kunnen verkopen aan hun gasten en dat ook winkeliers hun
klanten als gast kunnen ontvangen.

● Horecaondernemers die (nog) last hebben van de coronacrisis zullen wij helpen met advies.
● Wij willen de ideeën omtrent de ontwikkeling van de Zaanboulevard in Wormerveer verder

uitwerken. Hiervoor is het nodig om kritisch te kijken naar bestaande regelgeving waardoor het
bijvoorbeeld mogelijk wordt om een ponton in de Zaan te leggen.

Retail

● Ondernemers krijgen meer mogelijkheden om creatief te ondernemen. Zelf kunnen zij het beste
beslissen wanneer hun winkel open of dicht gaat, ook op zondag. 

● We gaan inzetten op winkelgebieden met ieder een eigen visie. Deze visie is voor elk gebied
anders, want elk winkelgebied heeft andere behoeftes. 

● We transformeren kansarme winkelgebieden naar woon/winkelgebieden. 
● Één wethouder moet verantwoordelijk zijn voor het centrum in de binnenstad met

overkoepelende verantwoordelijkheid en regie op de verschillende functies die in de binnenstad
samen komen.

● We gaan de samenwerking tussen ondernemers en vastgoedpartijen organiseren, stimuleren en
faciliteren in de winkelgebieden.

26

https://www.techlands.nl/


● Een winkelgebied moet uitnodigen tot een bezoek. Schone straten en groen zijn belangrijk
hiervoor.

● Goede bereikbaarheid met auto, fiets en openbaar vervoer is onmisbaar.
● Het winkelgebied moet toegankelijk zijn voor gebruikers van een rolstoel, rollator of scootmobiel.
● We stimuleren winkelen in onze eigen winkelgebieden, zowel fysiek als digitaal. Aantrekkelijke,

veilige en bruisende gebieden zorgen voor een levendige winkelstraat vol met lokale
ondernemers. Daar kan geen grote webshop tegenop.

● Er moet een duidelijk beleid komen voor standplaatsvergunningen.
● Vuurwerkondernemers hebben een meerjarige vergunning en moeten deze periode ook kunnen

afmaken.
● De wekelijkse markten in Wormerveer en Zaandam zijn zeer geliefd bij een groot deel van de

inwoners. Wij zullen de marktondernemers goed faciliteren. (Motie VVD - Toekomstbestendige
markt)

● Waar we trots zijn op onze boeren

We hebben veel waardering voor onze boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. Dankzij hun
harde werk hoeven wij ons geen seconde zorgen te maken over onze voedselvoorziening. Als boeren
blijven ondernemen en innoveren, leveren ze een waardevolle bijdrage aan onze economie, met
minder nadelen voor natuur en milieu.

● Het is belangrijk dat boeren niet onnodig gehinderd worden. Daarom geven wij hen de ruimte hun
grond voor meerdere doeleinden te gebruiken, zoals voor toerisme, agrarisch natuurbeheer,
recreatie of andere bedrijvigheid.

● Uitkoop van boerenbedrijven zal alleen gebeuren als de wens wederzijds is. Onteigening vinden
wij onwenselijk.

● Het intrekken van de vergunningen om een boerenbedrijf te leiden kan alleen als herhaaldelijk en
aantoonbaar de wet wordt overtreden.   

● Wij stimuleren een duurzame veehouderij. Milieuaspecten en dierenwelzijn dienen in balans te
zijn. Draagvlak en een goede balans tussen de belangen van de omgeving en de ondernemer zijn
hierbij van groot belang.

● Agrarische ondernemers krijgen de mogelijkheid om tijdelijk seizoenarbeiders te huisvesten. Dat is
goed voor de ondernemer en beperkt overlast.

● Waar de stad bruist en bezoekers van buiten aantrekt

Onze lokale ondernemers werken iedere dag hard aan een levendige en aantrekkelijke winkelstraat.
Door in leegstaande gebouwen wonen, werken, detailhandel en horeca te vermengen, creëren we
een bloeiende lokale economie. Met veilige en aantrekkelijk centra trekken we bezoekers aan van
buiten en zorgen we voor een prettige stad en dorpen, die klaar zijn voor de toekomst.

De Zaanse Schans

De Zaanse Schans is zonder meer de grootste toeristische trekpleister van de Zaanstreek. Al jaren
wordt er door de Stichting Zaanse Schans geprobeerd om een allesomvattend plan te maken waarin
de belangen van alle partijen zijn verenigd. Tot op heden is dit nog niet gelukt. Het is voor VVD
Zaanstad duidelijk dat de meeste bezoekers voor de molens komen. Zonder molens zullen alle andere
commerciële activiteiten snel opdrogen. In 2021 heeft de stichting Zaanse Schans een nieuw bestuur
gekregen. Ook het bestuur van de vereniging Zaanse Molens is vernieuwd en na de
gemeenteraadsverkiezingen komt er een nieuw gemeentebestuur. Dit is HÉT moment om nu zonder
last van de geschiedenis met een plan voor de Zaanse Schans te komen. Primair moet de Zaanse
Schans zich richten op het verhaal van onze molens en het Zaans erfgoed. Alle andere faciliteiten en
ondernemingen moeten ondersteunend zijn aan dit verhaal. Zo zorgen wij samen voor een sterk
toeristisch aanbod voor buitenlandse toeristen én Zaankanters. De Zaanse Schans kan een belangrijke
rol spelen voor Zaanse scholieren om te leren over onze streek en daar ook trots op te zijn. Zo blijven
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ook toekomstige generaties zich inzetten voor de Zaanstreek en haar bijzondere verhaal.

Recreatie

● 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 betreffende veiligheid en hygiëne .

● Er moet in Zaanstad een nette overnachtingsmogelijkheid voor campers komen. Zeker in de
buurt van de Zaanse Schans. De VVD wil graag dat de gemeente hiervoor samenwerkt met een
ondernemer die hierin is gespecialiseerd. Zo blijft een ieder in haar eigen rol.

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

● Recreatie mag in natuur en recreatieve ondernemers mogen daar uitbreiden mits er geen
buitenproportionele 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.

● Wij willen meer recreatiemogelijkheden in Twiske. Wij vinden dit gebied uitstekend geschikt
voor een camping die in het landschap wordt ingepast. Het voorgestelde beleid van het
recreatieschap moet worden teruggedraaid. 

● We willen voor Sail 2025 het initiatief nemen om in samenwerking met buurgemeenten geld vrij te
maken om een Zaanstreekboot te laten meedoen.

● Toeristisch-recreatief vervoer (zoals Zaanhopper en IJ-veer naar Amsterdam) is waardevol voor
Zaanstad, zeker bij bijvoorbeeld evenementen. Er moet wel sprake zijn van een gezonde
bedrijfsvoering. We willen daarom onderzoeken of en onder welke voorwaarden deze veren,
tenminste kostendekkend, weer in de vaart kunnen worden genomen.

● De toeristenkaart voor bus, trein of boot en attracties moet beter gepromoot worden.
● Bij al het waterbeleid dient de economische en recreatieve kant van water nadrukkelijk te worden

meegenomen.
● Riviercruisevaart op de Zaan (naar Zaanse Schans) makkelijker maken door vergunningen voor

aanlegplaatsen te verstrekken.
● We willen dat de Grote Sluis naast de Wilhelminasluis in het vaarseizoen langer open blijft

voor pleziervaart. 

● Met culturele voorzieningen voor alle leeftijden

In Zaanstad zorgen we voor een rijk aanbod van culturele voorzieningen en evenementen. We zijn er
trots op dat we hiermee veel bezoekers aantrekken. Daarin spelen horeca, musea, sportverenigingen,
bibliotheken en buurthuizen een belangrijke rol. Door met elkaar samen te werken dragen we bij aan
persoonlijke ontwikkeling en vermaak voor jong en oud. Of het nu gaat om een muziekfestival, een
culinair event, een klein theater of het Zaantheater, in Zaanstad is ruimte voor creatieve ideeën en
initiatieven van onze inwoners. Het cultureel erfgoed van de gemeente mag gezien worden. Cultuur
verbindt, inspireert en prikkelt.

● In onze gemeente worden leuke culturele evenementen georganiseerd en er zijn voorzieningen
voor alle leeftijden. In 2024 is het 50 jaar geleden dat de gemeente Zaanstad is ontstaan. Wij zijn
trots op deze stad en haar dorpen en vinden dat wij die trots met elkaar mogen vieren.

● Wij vinden brede talentontwikkeling voor kinderen belangrijk. Zij moeten al op jonge leeftijd in
aanraking komen met muziek- en cultuuronderwijs op de basisschool en bij de kinderopvang.

● Het bereik van het Zaanse kunst- en cultuuraanbod moet worden vergroot zodat ook mensen uit
de regio er op afkomen. Dat kan door samenwerking tijdens evenementen maar ook door middel
van gezamenlijke Citymarketing.

● We willen Roze Zaterdag in Zaanstad organiseren zodat we hiermee de LHBTIQ+ gemeenschap in
Zaanstad ondersteunen en tevens Zaanstad marketingtechnisch weer op de kaart zetten zoals ook
is gedaan bij de Intocht van Sinterklaas in 2018.
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● We ondersteunen de activiteiten, waaronder leesbevordering, die de bibliotheek neemt om het
aanbod van diensten te vergroten.

● Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook
cultuurhistorische evenementen zoals de Sinterklaasintocht, Bokketocht en Pinkster 3 festiviteiten.

● Als voorwaarde voor subsidie aan culturele instellingen verwachten we dat aanvragers ook zelf
zorgdragen voor een deel van de inkomsten en bijdragen aan een maatschappelijk doel. De
instelling zo min mogelijk afhankelijk laten zijn van de steun van de gemeente. 

● We willen een revolverend cultuurinvesteringsfonds. Uit dit fonds worden kredieten verstrekt aan
cultureel ondernemers die, zodra er inkomsten zijn, de lening weer aflossen. 

● We gaan toezien dat de lokale omroep/nieuwsmedium hun beloften voor objectiviteit die zij bij
toekenning van de zendmachtiging hebben gedaan nakomen.

● We geven geen subsidies aan organisaties en activiteiten die apartheid en intolerantie bevorderen
of die alleen bedoeld zijn voor één religieuze groepering.

● Waar iedereen meedoet en integreert

We hebben te lang gedacht dat de inburgering van nieuwkomers enkel hun eigen
verantwoordelijkheid is. Maar je bent niet direct zelfredzaam in een land dat in elk opzicht anders is
dan waar je vandaan komt. Hierdoor kunnen vrijheden waar eeuwenlang voor gevochten is onder
druk komen staan, met parallelle samenlevingen als resultaat. Van nieuwkomers verwachten we dat
ze in ruil voor de geboden gastvrijheid bijdragen aan onze samenleving. De Nederlandse taal spreken
is cruciaal voor het vinden van een baan en mee te kunnen doen in de maatschappij. We zorgen voor
betaalbare cursussen om de Nederlandse taal te leren en gaan laaggeletterdheid tegen. Daarbij
verwachten we van iedereen maximale inspanning om het Nederlands te leren. Wanneer iemand in
een uitkeringssituatie, zowel de uitkeringsgerechtigde als zijn of haar gezin, niet voldoende
Nederlands spreekt en bewust niet meewerkt kunnen we overgaan tot het korten van de uitkering.

Werk

● Wij maken het mogelijk voor kandidaten die vanuit een uitkering aan de slag willen, om met
behoud van uitkering het voortraject voor een leerwerkopleiding te volgen.

● We ondersteunen de voorgestelde aanpassingen van Werkom; we investeren daarmee in mensen
en kunnen hen daardoor aan het werk houden. 

● 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 de ondernemer staan centraal. Het geheel aan regels dient maatwerk te zijn. de
huidige norm bij social return gaan wij evalueren op effectiviteit en doelmatigheid.

● Het participatiebudget moet sterk gericht zijn op duurzame uitstroom van werkzoekenden.
● Een eigen onderneming starten is een manier om van een uitkering af te komen. Wij stimuleren

dit. Wij schrijven niemand af en stimuleren diegenen die in deze vervelende situatie gekomen zijn
om die stap te durven nemen.

● Wie naar vermogen bijdraagt kan op onze ondersteuning rekenen. Het verliezen van een baan is al
ingrijpend genoeg. Wel verwachten wij een tegenprestatie in de vorm van passend
vrijwilligerswerk, omdat we het belangrijk vinden dat mensen blijven meedoen in de samenleving.

● Werk moet lonen. Wanneer je van een uitkering naar een betaalde baan gaat, willen we dat je er
in inkomen op vooruit gaat. Regels die dit in de weg staan schaffen we waar mogelijk af. Zo
voorkomen we nieuwe armoede gevallen.

Uitkeringen

● Mensen die bijstand, WW- of een vergelijkbare uitkering krijgen, moeten een opleiding volgen of
werkzaamheden uitvoeren waardoor deze begeleid worden naar een betaalde baan.

● Armoedebeleid moet mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een betaalde baan
helpen.

● Wie minder bijdraagt kan ook minder een beroep doen op de samenleving. Als je bijstand
ontvangt maar de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verlies je je
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uitkering. Uitkeringsgerechtigden die onvoldoende ingeburgerd zijn, kunnen als tegenprestatie
verplicht worden om te werken aan inburgering en integratie.

● Door de gemeente georganiseerde evenementen voor werkzoekenden zijn verplicht om actief bij
te wonen. Niet komen betekent gekort worden op de uitkering.

● Wij zijn tegen het verstrekken van een bijstandsuitkering aan jongeren. Tot 27 jaar moeten zij een
opleiding volgen of werken. Wij volgen hierbij de landelijke regels die uitzonderingen mogelijk
maken.

● Wij zijn tegen een basisinkomen, een uitkering die iedereen boven een bepaalde leeftijd zou
krijgen om in de eerste levensbehoefte te voorzien. Een te grote groep krijgt dan geen prikkel om
de handen uit de mouwen te steken. Daarnaast is er een schreeuwend tekort aan arbeidskrachten.

Integratie

● We sluiten niemand uit. Er zijn in Zaanstad heel veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben
gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Zij hebben de kansen gegrepen die ons land
biedt. We zijn daar trots op en verwachten dat ook van anderen. 

● De Nederlandse taal spreken is cruciaal voor het vinden van een baan. We zorgen voor betaalbare
cursussen om als nieuwkomer de taal te leren en gaan laaggeletterdheid tegen. Daarbij
verwachten we van iedereen maximale inspanning om het Nederlands te leren. Wanneer iemand
niet voldoende Nederlands spreekt en bewust niet meewerkt korten we op de uitkering.

● Jonge kinderen van ouders die inburgeren gaan verplicht naar een peuterspeelzaal om
achterstanden vroeg aan te pakken. We betrekken ouders bij taalonderwijs voor jonge kinderen. 

● Bij de inburgering besteden we meer aandacht aan onderwerpen als zelfbeschikking, de
gelijkwaardigheid van man en vrouw, LHBTI-rechten, antisemitisme en de vrijheid van godsdienst.

●  Informatievoorziening (folders) bij de gemeente is alleen nog beschikbaar in Nederlands en
Engels.

● We ondersteunen organisaties die integratie bevorderen. Dat betekent dat we geen subsidies
verstrekken aan organisaties die dat juist niet doen, bijvoorbeeld omdat ze gericht zijn op behoud
van de eigen cultuur, of omdat ze democratische waarden ondermijnen.

● We leiden ambtenaren actief op om huwelijksdwang te herkennen.
● Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Zaanstad geen plaats. Daar zijn afspraken

met andere steden over. De gemeente ondersteunt hen niet met hulp en verleent geen opvang.
Hetzelfde geldt voor organisaties die illegalen helpen.  

Discriminatie

● Discriminatie wordt op alle niveaus bestreden. Bij ons staat niet je afkomst maar je toekomst
centraal.

● Een culturele of religieuze achtergrond is geen excuus. 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.

● Er moet laagdrempelige en snel beschikbare hulp geboden worden bij eerwraak. We ondersteunen
politie, justitie en andere organisaties bij de bestrijding daarvan.

● Wij zijn tegen het bewust scheiden van vrouwen en mannen of jongens en meisjes bij sport of
andere activiteiten. Wij volgen hierin de regels van de sportbonden.

● We stimuleren fairplay in sportclubs en non-discriminatoir deurbeleid in de horeca.
● Het bureau discriminatiezaken vestigen wij in het stadhuis, dat is een veilige neutrale omgeving.
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4. Waardevol
samenleven
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● Met liefdevolle zorg, dichtbij huis en omzien naar elkaar

Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken, voor je familie, voor je partner of voor jezelf.
Daarom willen we goede en liefdevolle zorg waarin onze inwoners centraal staan. Met hulp die zo
dicht mogelijk bij huis wordt georganiseerd, zodat het weinig aanpassing vraagt aan ons dagelijks
leven. Waardoor je in je eigen buurt goed oud kunt worden. Een buurt waar je de buren gemakkelijk
kunt ontmoeten voor een gezellig praatje. Waar alle straten goed toegankelijk zijn en iedereen
gemakkelijk naar de buurtwinkel kan gaan.

Ouderen

● We willen meer keuzevrijheid in de ouderenzorg zodat senioren die bijvoorbeeld gespaard
hebben, kunnen kiezen voor een grotere kamer. Door keuzevrijheid kunnen verschillende
woon(zorg)vormen ontstaan, waardoor senioren langer in hun eigen vertrouwde omgeving
kunnen blijven wonen en mede daardoor partners langer bij elkaar kunnen blijven wonen.

● We ondersteunen het programma Ouder worden in Zaanstad.
● 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. Jaarlijkse controles op
bijvoorbeeld dementie zijn op de huidige manier een pijnlijke confrontatie voor de bewoner en
de familie met de ziekte en leveren bovendien voor de betrokkenen en de gemeente onnodige
extra administratieve handelingen op.

● Op dit moment is er maar één hospice in de Zaanstreek (Krommenie), Wij zouden graag zien
dat er minimaal nog één hospice bij komt.

● Plannen om faciliteiten zoals buurtwinkels, brievenbussen en geldmaatjes te vestigen of te
behouden faciliteren wij binnen onze mogelijkheden.

Mantelzorg

● We ontzorgen onze mantelzorgers. Zij moeten met hun vragen bij de gemeente snel terecht
kunnen en niet belast worden met bureaucratische regels.

● 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.

● Zorg moet voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom kijken we kritisch of de hulp die we geven
passend is.

● Wanneer zorg nodig is, dan moet het snel beschikbaar en van goede kwaliteit zijn. Daarom
spreken we met zorgorganisaties af hoe lang dit mag duren. Als thuis wonen niet langer gaat,
vinden we dat er binnen 3 weken opvang beschikbaar moet zijn. Thuiszorg wordt binnen 1
week geregeld.

● We vragen inwoners om ondersteuning zoveel mogelijk zelf te regelen, zodat het past bij hun
wensen. Dat is goed mogelijk met een integraal persoonsgebonden budget (i-pgb). 

● Welzijnsorganisaties onderhouden contact met mantelzorgers om overbelasting te
voorkomen, met speciale aandacht voor jonge (onervaren) mantelzorgers. Daarbij zetten we
vrijwilligers in en organiseren we logeermogelijkheden om lucht te brengen.

Gezondheid

● Het moet mogelijk zijn om laagdrempelig en in de eigen wijk hulp te krijgen.
Huisartsenpraktijken en sociale wijkteams spelen hierin een belangrijke rol. Zo zorgen we voor
basisondersteuning in het dagelijks leven.

● Als volwassenen, kinderen of gezinnen zwaardere hulp nodig hebben, helpen wij hen daarmee
op weg. Hiervoor kunnen mensen terecht bij praktijkondersteuners bij de huisartsen en sociale
wijkteams. Zij verwijzen hen door naar de juiste ondersteuning. 

● Zaanstad doet relatief veel aan inkomensondersteuning. Hierdoor is minder financiële ruimte
voor andere vormen van hulp en ondersteuning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verslavingszorg,
prostitutiehulp en 075 aanpak. Dit gaan wij meer in balans brengen.
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● De GGD moet een actief en evenwichtig preventiebeleid blijven voeren inzake voorlichting over
risico's van overgewicht, alcohol, drugs en seksueel ongezond gedrag

● Wij zijn tegen een uitbreiding van het aantal coffeeshops in Zaanstad.
● De administratieve druk in de wijk- en Jeugdteams moet tot een minimum beperkt worden

zodat alle tijd aan de echte zorg kan worden besteed. Ook moeten we gebruikmaken van de
kansen die digitalisering biedt.

● Zorgdiensten worden door de gemeente scherp ingekocht, waarbij de prijs/kwaliteit
verhouding leidend is. Zorgverleners die hun administratie niet op orde hebben en zich niet
aan de regels houden, pakken wij aan. Dit zou vanzelfsprekend moeten zijn. De beloning die
organisaties nu ontvangen voor het op tijd en correct insturen van hun administratie schaffen
wij af en investeren wij in echte zorg.

● Waar je fijn kunt opgroeien

Ouders zijn verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun kinderen, zodat kinderen op een
veilige en prettige manier kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Dit ondervindt
gelukkig het overgrote deel van de jeugd. Daar zijn we trots op en dat willen we graag behouden.
Iedere ouder heeft wel te maken met ongewenst puberaal gedrag van hun kinderen. Dat is vaak
moeilijk om in goede banen te leiden maar wel een gewone taak van de ouders. Wanneer opgroeien
echter grotere problemen geeft dan is jeugdhulp nodig en bieden we die. Dat doen we het liefst
dichtbij huis, zodat onze jeugd normaal kan opgroeien. Hierbij letten we goed op dat we niet onnodig
labels plakken: niet iedereen die uniek is, heeft daar hulp bij nodig. Normaliseren noemen we dat.
Maar nog niet alles in de jeugdhulp verloopt even goed. Er zijn flinke wachtlijsten voor hulp en dat
moet zo snel mogelijk worden opgelost.

● Er komt een scherpere afbakening van wat we scharen onder jeugdhulp. Nog te vaak krijgen
kinderen hulp voor zaken die horen bij normaal opgroeien of blijkt hulp niet effectief.

● Opgroeien gaat nu eenmaal niet zonder horten en stoten. Van ouders verwachten wij dan ook
verantwoordelijkheid voor het gezond opgroeien van hun kinderen.

● Wanneer hulp wel nodig is, focussen we ons op normaliseren. We plakken niet onnodig labels
en maken het niet zwaarder dan nodig. Het is niet de bedoeling dat kinderen die hulp krijgen,
dit de rest van hun leven als last meedragen.

● We vinden in eerste instantie dat we moeten kijken wat kinderen en gezinnen zelf kunnen.
Eigen kracht staat centraal en is meestal effectiever. Een kind kan meer dan je denkt.

● Ieder gezin heeft één hulpverlener als aanspreekpunt. Dat creëert vertrouwen en maakt dat
hulp effectief geboden kan worden.

● Het voorkomen van hulp en daardoor preventie is erg belangrijk. Zo voorkomen we dat we
zwaardere hulp moeten bieden. Problemen bij kinderen en gezinnen proberen we daarom zo
vroeg mogelijk te signaleren en te interveniëren. Sociale wijkteams, huisartsen,
verloskundigen, scholen, kinderopvang en sportclubs hebben hierin een belangrijke rol. Met
hen gaan we in gesprek om te zorgen dat deze aanpak zo effectief mogelijk wordt.

● De problemen van de kinderen kunnen te maken hebben met schuldenproblematiek of
gezondheidsproblemen van de ouders of verzorgers. Door niet alleen naar het kind te kijken
maar naar het gehele gezin kunnen de kinderen beter en effectiever geholpen worden.

● Bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling krijgen een hoge prioriteit. Waar
signalen zijn van kindermishandeling maar ook mishandeling van huisdieren, moet dit herkend
worden door hulpinstanties. In deze situaties moet hulp altijd direct beschikbaar zijn.

● Wij willen een lokaal preventie akkoord mentale gezondheid met aandacht voor de
jongvolwassenen.

● Door laagdrempelige voorzieningen, het vergroten van kennis over mentale gezondheid in de
klas, op de werkvloer en door een veilige en vertrouwde plek om te wonen, willen we dat
jongvolwassenen met psychische kwetsbaarheden kunnen blijven meedoen in de
maatschappij.

● Burgerinitiatieven kunnen bijdragen aan kansrijk opgroeien. In buurten waar inwoners elkaar
en hun kinderen beter kennen, voelen zij zich meer verbonden met elkaar. Die sociale cohesie
zorgt voor sociale veiligheid, hulp en ondersteuning dicht bij huis. Dit draagt bij aan een
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omgeving waarin alle kinderen en jongeren kansrijk kunnen opgroeien en daarom wil de VVD
deze initiatieven ondersteunen.

● Reclassering, politie, gemeente en zorginstellingen moeten jongeren scherper in de gaten
houden bij het terugleiden naar werk en school.

● Activiteiten die worden georganiseerd vanuit preventief oogpunt voor de jeugd moeten daar
ook daadwerkelijk effect hebben. Wij zullen dan ook kritisch kijken naar de doelmatigheid van
de uitgaven binnen de jeugdhulp

● Als de ouders het belang van het kind schaden, dan grijpt de gemeente in.
● Voor jeugdhulp willen wij wildgroei door aanbieders managen en fraude aanpakken zodat de

kosten worden gedrukt.

● Waar onderwijs een goede start biedt

Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en geeft ze kennis en
vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Op school leren we kinderen ook
wat onze waarden en normen zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school leer je wat
normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van
mensen: de hele samenleving heeft er belang bij.

Schoolgebouwen

● 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.

● De vorming van Integrale Kind Centra (IKC) stimuleren zodat er ruimte is die bijdraagt aan de
ontwikkeling van kinderen voor muziek, sport en cultuur.

Onderwijs

● Onderwijs moet van goede kwaliteit zijn. Schoolbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk, maar
de gemeente is gesprekspartner. Als de kwaliteit van lesgeven onder druk staat, biedt de
gemeente ondersteuning. Die rol pakt de gemeente ook als het gaat om het voorkomen van
thuiszitters in het onderwijs.

● We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind gaat. De
gemeente controleert daarom of scholen zich aan de wet houden: ouders kunnen hun kinderen
bij meerdere scholen aanmelden, vanaf 3 jaar oud. We zijn tegen lotingsystemen of
postcodebeleid.

● School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte in of
nabij het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen op het gebied van
muziek, sport en cultuur. School- en sportgebouwen kunnen voor verschillende doelgroepen
worden gebruikt.

● De gemeente moet een visie ontwikkelen op de spreiding van het soort onderwijs over de stad
en hierover in gesprek gaan met de schoolbesturen.

● Het onderwijs en het bedrijfsleven werken nauw samen om te zorgen dat er voldoende
passende banen zijn voor wie klaar is met zijn opleiding. De realisatie van het zichtbare
Techlands op de hoek van de Houtveldweg en de Aris van Broekweg is een goed voorbeeld
hiervan.

● Zo’n initiatief zou ook voor de food- of transportsector moeten worden gerealiseerd.
● Samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid waarbij samenwerking met MBO-,

HBO- en WO-opleidingen in de metropool wordt gezocht. Wij willen ook onderzoeken of een
HBO opleiding op het gebied van de foodsector en procestechniek in de Zaanstreek nu wel
kansrijk is.

● We vinden goed opgeleid belangrijker dan hoog of laag opgeleid. Dat zijn achterhaalde
termen. Het onderwijs moet goed aansluiten op de talenten en capaciteiten van de leerlingen.
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Wij zijn tegen nivellering en standaardisatie in het onderwijs. Ontwikkelgericht en
branchegericht opleiden kan alleen door een goede samenwerking tussen onderwijs en
gevestigde bedrijven.

● We gaan het imago van technisch onderwijs verbeteren. Techniek in basis- en voortgezet
onderwijs is de basis hiervoor. Kinderen moeten leren timmeren, solderen of met elektriciteit
werken. Dit past bij elke vorm van onderwijs, op elke leeftijd.

● Wij willen dat de gemeente educatie voor volwassenen stimuleert. Bijscholing,
doorontwikkeling of omscholing naar een ander vak is heel normaal geworden op elke leeftijd.

● Er zou meer aandacht moeten komen voor de ambachtelijke beroepen om daar ook meer
arbeidsmogelijkheden in te creëren en tegelijkertijd het ambacht in de Zaanstreek weer te
laten bloeien. Werken met je handen is net zo belangrijk als werken met je hoofd.

● Bij gemeentelijke organisaties zijn veel technische functies te vinden. Door die zichtbaar te
maken, laat de gemeente ook zien hoe belangrijk dergelijke functies zijn.

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

Taal

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

● Wij streven een daling van laaggeletterdheid bij volwassenen na. Eigen verantwoordelijkheid
van de betrokkenen, in samenwerking met onderwijs, bibliotheken, werkgevers en de overheid.
We ondersteunen daar waar het nodig is.

School als sociale en veilige omgeving

● De gemeente garandeert de vrije Nederlandse waarden binnen het onderwijs, door actief in te
grijpen wanneer antidemocratische groepen de vrijheid van onderwijs misbruiken.

● Onderwijs, politie en gemeente ontwikkelen aanpak voor jongeren die gedrag vertonen dat in
de verkeerde richting wijst.

● Wij willen veilige scholen. Het is niet normaal dat er op scholen drugs wordt gebruikt of dat
jongeren met wapens rondlopen. Het wapenbezit onder jongeren is hoog. Samenwerking
tussen ouders, scholen, politie en jongerenwerk is van groot belang om dit soort problematiek
aan te pakken. Enerzijds om gezamenlijke voorlichting te geven of om aandacht te genereren
voor inleveracties van wapens. Kluisjescontrole, preventief fouilleren en detectiepoortjes
kunnen hierbij ingezet worden.

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

● De overheid grijpt in als de vrijheid van onderwijs wordt misbruikt. 
● Pesten is een veel voorkomend probleem onder jongeren, of dit nu op straat, in de klas, op het

sportveld of online is. In onze stad zetten we ons actief in voor het sluiten van afspraken die
pesten zullen tegengaan en voorkomen: het ‘anti-pesten-pact’.

● Acceptatieplicht van leerlingen voor bijzondere scholen. Zo kunnen deze scholen leerlingen niet
meer weigeren op basis van bijvoorbeeld geslacht, geaardheid van kinderen en/of de
levensovertuiging van hun ouders

● Voorkom voortijdig schoolverlaten en ongeoorloofd schoolverzuim. Voortijdig schoolverlaten
en spijbelen met daadkracht en maatwerk bestrijden. Handhaven waar moet, zorg inzetten
waar nodig. Ouders worden hierbij betrokken, want de opvoeding blijft een primaire taak van
de ouders of verzorgers.

● 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.
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● Waar we gezond zijn, sporten en bewegen

Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Door
te sporten zorgen we bovendien goed voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Zeker
nu onze samenleving steeds ouder wordt, is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport
voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken we samen met scholen, sportverenigingen en andere
maatschappelijke instellingen zodat iedere inwoner van jong tot oud kan sporten.

Faciliteiten

● We zorgen voor voldoende plekken om buiten te kunnen spelen en sporten. Invoeren van meer
beweegparken voor alle leeftijden. Wanneer een sportveld plaats moet maken voor iets
anders, willen we dat deze ruimte op een andere plek wordt gecompenseerd. 

● Wij ondersteunen de komst van het nieuwe zwembad in het Kogerveld.
● We geven alle steun aan de verhuizing van Hockeyclub De Kraaien naar de locatie aan de

Fortuinweg in Zaandijk.
● We willen dat het buitenbad van de Crommenije ook buiten het zomerseizoen is geopend voor

sportief zwemmen.
● Waar het kan, zetten we sportaccommodaties zoveel mogelijk in voor meerdere doeleinden. Zo

kunnen zoveel mogelijk van onze inwoners gebruik maken van de faciliteiten. Ook zorgen we
ervoor dat jongerenprojecten gebruik kunnen maken van sportaccommodaties.

● Bij nieuwbouw van sportaccommodaties moet gekeken worden of er ook woningen boven
kunnen worden gebouwd.

● Goede infrastructuur voor recreatief wandelen, hardlopen, fietsen aangezien dit steeds
populairder wordt

Organisatie

● In ons sportbeleid geven we in het bijzonder aandacht aan gelijke kansen en de gelijke
behandeling van al onze inwoners. Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme en racisme is
geen plek in Zaanstad.  Binnen iedere Zaanse sportclub moet diversiteit bevorderd worden.

● Gemengd sporten hoort bij onze samenleving en daar mag niet aan getornd worden, ook niet
om religieuze redenen.

● Sport is toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking. Elke sportclub zou een
G-team moeten hebben. Dit zullen wij in gesprekken met de clubs blijven aankaarten. Bij
gebrek aan het aanbod van G-teamleden adviseren wij samenwerking met andere clubs.

● Wij promoten de combinatie van sport, voeding en gezondheid. We willen dat de gemeente
zich hiervoor sterk maakt op scholen. Het project Jongeren op gezond gewicht (JOGG)
ondersteunen wij.

● Wij ondersteunen sportclubs die eigen inkomsten genereren door afval op te halen. Zorgen dat
dit mogelijk blijft. Niet alleen financieel belangrijk. Maar het heeft ook een belangrijke sociale
functie.

● Sportevenementen zijn een manier om Zaanstad op de kaart te zetten, te verbinden en
mensen in beweging te krijgen, zowel nationaal als internationaal. Daarom gaan we actief in
gesprek met organisaties van grote sportevenementen zoals de Dam tot Damloop, om meer
van dit soort evenementen voor elkaar te krijgen in Zaanstad.

● Breedtesport is de basis maar ook toptalent faciliteren we.
● We willen dat sportclubs, onderwijs en zorginstellingen nauw met elkaar samenwerken zodat

zij problemen op tijd signaleren. 
● Sporten is een belangrijke uitlaatklep voor jongeren. We dragen daarom financieel bij aan het

sporten van kinderen, als hun ouders dit niet kunnen betalen. We willen dat de sportpas voor
deze jongeren meer bekendheid krijgt.

● Wij willen watersportgelegenheden extra stimuleren, o.a. door meer activiteiten te
organiseren op de Zaan en de recreatiegebieden in de Zaanstreek.
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● De VVD vindt dat geweld rond en op de sportvelden keihard moet worden aangepakt.
Slachtoffers moeten worden geholpen met het doen van aangifte. De gemeente ondersteunt
verenigingen met voorlichtingen en trainingen zoals “langs de lijn”.

● Samenwerking en gewenste fusies van de Zaanse sportclubs gaan wij bevorderen. Het
subsidiebeleid kan daarbij een stimulans zijn, maar er dient wel oog gehouden te worden op
de verscheidenheid van verschillende concurrerende sportclubs.
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5. Een veilig
Zaanstad
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● Waar we veilig zijn en ons veilig voelen

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Zonder veiligheid geen vrijheid.
Wij willen dat iedereen in Zaanstad veilig kan wonen, verblijven, werken en ondernemen. Dat de
gemeente niet alleen veilig is, maar een ieder zich ook veilig voelt. Maar veiligheid is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Samen met inwoners en ondernemers zorgt de gemeente daarom voor een
veilige leefomgeving. Door met elkaar op te trekken gaan we overlast tegen. We pakken criminaliteit
keihard aan en zetten alles op alles om herhaling te voorkomen.

Veiligheid

● Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze inwoners
om verdachte of onveilige situaties te melden. Belangrijk is om terugkoppeling naar de burger
te versterken en hiermee het gevoel te geven dat er iets met de melding is gedaan en
motiveert om een volgende verdachte of een volgende onveilige situatie te melden

● Steeds vaker zijn onze inwoners slachtoffer van (digitale) criminaliteit. Denk daarbij aan
babbeltrucs zoals WhatsApp-fraude of fraudeurs aan de deur. Daarom investeren we in goede
voorlichting voor inwoners, jong en oud, zodat inwoners weerbaarder worden, preventieve
maatregelen kunnen nemen en wanneer het nodig is weten waar ze aangifte kunnen doen van
(digitale) criminaliteit. Hierbij werken we nauw samen met andere overheden.

● Goede beveiliging is de beste bescherming. Keurmerken zoals Keurmerk Veilig Wonen en
Keurmerk Veilig Ondernemen helpen inwoners en ondernemers hoe ze hun huis of bedrijf goed
kunnen beveiligen tegen inbraak. De gemeente en politie promoten deze keurmerken.

● We willen uitbreiding van de mogelijkheden om in een vertrouwde omgeving, zoals thuis of op
een neutrale plaats, aangifte te doen. Dat verhoogt de aangiftebereidheid van slachtoffers van
bijvoorbeeld zedendelicten.

● Een app is soms handig, maar nooit de enige mogelijkheid om een melding te maken of
aangifte te doen. Aangifte doen kan op het bureau, via internet of telefoon en via de eigen
wijkagent die in dat geval op afspraak langs komt.

● Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente stimuleert de oprichting
van buurtpreventieverenigingen en WhatsApp-groepen. Inwoners en wijkagenten werken
daarbij samen.

Brandweer

● Het is belangrijk dat politie, brandweer en ambulances 24 uur per dag beschikbaar zijn. De
hulpdiensten zijn op tijd als je ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke gemeente
de diensten komen. Ook overige hulpdiensten zijn goed bereikbaar en benaderbaar. 

● Onze brandweer is sterk afhankelijk van vrijwilligers; zij zijn onmisbaar bij het bestrijden van
branden en bij andere hulpverlening. We willen hiervoor promotiecampagnes voeren.

● De gemeente moet ervoor zorgen dat de brandweer op sterkte is en overleg met werkgevers
voor de beschikbaarheid van deze brandweervrijwilligers moet een hoge prioriteit krijgen.

● Door de regionalisering van de brandweer komt de aansturing op afstand van de gemeenten.
Dit mag niet ten koste gaan van motivatie van vrijwilligers. Hier moet de gemeente in overleg
treden met werkgevers.

Politie en BOA's

● De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) moeten zichtbaar op straat en in
wijken zijn. Zij zijn bekend en hebben het vertrouwen van de mensen.

● Wij willen extra BOA's inzetten om de zichtbaarheid te vergroten waardoor handhaving
steviger wordt. Zij gaan verloedering, overlast en ergernis (zoals zwerfafval) tegen en
bestrijden kleine criminaliteit. De kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op
diegenen die problemen veroorzaken.
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● BOA's 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 meer van hebben en
deze moeten dus meer geworven worden.

● Onze BOA's verdienen de juiste middelen om voor onze veiligheid te zorgen. Zo willen we dat
ze gebruik kunnen maken van technologie zoals cameratoezicht en bodycams om hun
veiligheid en die van onze inwoners en hulpdiensten in de stad te vergroten. Veiligheid gaat
boven privacy.

● Wij willen het beroep van BOA interessanter maken door hiermee meer BOA's aan te trekken
of op te leiden. Hiervoor willen we extra budget vrijmaken.

● Betere bescherming van publieke hulpverleners, gecertificeerde beveiligers en andere mensen
die een publieke taak uitoefenen door ervoor te zorgen dat mensen die geweld tegen hen
plegen of hen ernstig bedreigen altijd hard aangepakt worden.

Handhaving

● Daders van kindermishandeling krijgen tijdelijke huis- en straatverboden zodat kinderen zelf in
hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.

● 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. We willen dat Zaanstad de wettelijke normen hanteert bij gekraakte
woningen. Ontruimen is een gewone maatregel die gehanteerd moet worden zodra er
aangifte is gedaan.

● Strenge handhaving op het illegaal onderverhuren van sociale huurwoningen is hard nodig. De
woningen die hierdoor vrijkomen gaan naar mensen die op de wachtlijst staan. 

● Voor woningbouwcorporaties vervalt de verplichting om structurele overlastgevers nieuwe
huisvesting aan te bieden. Bij structurele overlast is eerst een gedragsverandering nodig
voordat zij weer op de wachtlijst voor een andere woning kunnen komen.

● Daar waar hinder of overlast wordt ervaren kan de gemeente camera's plaatsen. Camera's
met een kentekenlezer kunnen ook helpen bij het opsporen van criminaliteit zoals gestolen
voertuigen of kentekenplaten en onverzekerde voertuigen.

● We ondersteunen de samenwerking tussen politie en GGZ om overlast van personen met
verward gedrag aan te pakken en te zorgen dat zij goed geholpen worden en niet in herhaling
vallen.

● De burgemeester heeft veel bevoegdheden die hij kan gebruiken om Zaanstad veiliger te
maken. Wij willen dat hij deze ook daadwerkelijk gebruikt. Het toepassen van preventief
fouilleren en cameratoezicht moet permanent worden. Het ingevoerde messenverbod wordt
definitief gemaakt en het wapengebruik onder jongeren pakken we hard aan.

● Wie schade veroorzaakt, kan verwachten dat de schade op hem of haar wordt verhaald. 
● We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is

helemaal uit den boze. Zeker tegen onze hulpverleners en anderen die zich voor de publieke
zaak inzetten. Deze horen ongestoord hun werk te kunnen doen. Hufters die dit wel doen
pakken we hard aan.

● Overlast op het water door snel varende boten wordt als een steeds groter probleem gezien.
Omdat handhaving lastig te realiseren is zal meer aandacht aan preventie moeten worden
besteed.

● Handhaven op elektrische voertuigen die niet laden op laadplaatsen. Wij willen dit tegengaan
door deze voertuigen te verplichten om een blauwe kaart te gebruiken.

● Overlastgevers worden permanent op de huid gezeten en gecontroleerd met een Very
Irritating Police aanpak. Daarbij zetten we in op zogenaamde patseraanpak zoals bijvoorbeeld
Rotterdam heeft ingevoerd, waarbij jonge criminelen worden gedwongen hun dure kleding,
horloges en brommers in te leveren.

● Voor haatpredikers is in Zaanstad geen plaats. De gemeente neemt een proactieve rol in het
voorkomen dat imams kunnen haatzaaien en oproepen om onze waarden en vrijheden te
negeren. Haatpredikers krijgen geen podium.
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● In onze stad moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Daarom pakken we discriminatie en geweld
tegen LHBTIQ+ keihard aan en zorgen we ervoor dat het doen van aangifte zo makkelijk
mogelijk wordt gemaakt. 

● De gemeente moet handhaven als er sprake is van buitenlandse of indirecte binnenlandse
geldstromen naar politieke, maatschappelijke en religieuze organisaties waarmee
onwenselijke invloed wordt gekocht. Daarom zullen deze geldstromen meer transparant
gemaakt moeten worden.

● Met name op de fiets neemt men nog een loopje met de regels, fietsen zonder licht, door rood
fietsen, tegen de richting in fietsen, fietsen met een mobiel in de hand of zelfs opgevoerde
elektrische fietsen vormen een steeds groter probleem dat sociaal steeds meer wordt
geaccepteerd. Om Zaanstad een veilige fietsstad te houden zal hier actief tegen moeten
worden opgetreden. 

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

Bijstandsfraude

● De afgelopen jaren zijn te veel inwoners onterecht tot fraudeur bestempeld. Fraude is en blijft
diefstal, maar het maken van een foutje maakt je nog niet direct een fraudeur. Dit willen we
voortaan voorkomen. Het oordeel over fraude moet uiteindelijk tot stand komen door
mensenwerk, niet door een computer. De menselijke maat moet leidend zijn.

● Wij willen wel een structureel onderzoek naar fraude met bijstandsuitkeringen. Zo’n onderzoek
kost per jaar veel geld, maar ervaringen met Aanpak woon- en andere fraude in flatgebouw
Brandaris in Zaandam wijzen uit dat er zoveel fraude wordt gevonden dat de onderzoeken
zichzelf terugverdienen.

● Wij willen ook dat bijstandsfraude wordt aangepakt als er buitenlands vermogen is. Het is
namelijk nog steeds zo dat mensen hier in Nederland bijstand ontvangen terwijl zij in het
buitenland een huis of vermogen op de bank hebben staan. Deze mensen kunnen hier vrolijk
mee doorgaan, aangezien de pakkans hiervan heel klein is. Hiervoor is samenwerking met het
Rijk noodzakelijk.

● Waar criminaliteit wordt aangepakt

Mensen worden niet geboren als crimineel maar glijden vaak af door een slechte opvoeding,
verkeerde vrienden of een onveilige omgeving. Het is daarom belangrijk dat de gemeente bij de
aanpak van criminaliteit kiest voor de juiste balans tussen repressie en preventie. De kracht van
onszelf, ondersteund door een gemeente die zorg draagt voor veiligheid, vormt het fundament van
onze samenleving.

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

● Om te voorkomen dat er herhaling van crimineel gedrag plaatsvindt, werken we samen
met scholen om jongeren met een criminele achtergrond perspectief te bieden. Het leren
meedoen in de samenleving voorkomt dat ze afglijden naar georganiseerde criminaliteit.

● Wij willen dat veelplegers worden gevolgd, vervolgd en aangepakt. Criminaliteit
voorkomen en oplossen kan door de TOP 075 aanpak (persoonsgerichte aanpak) verder te
ontwikkelen en uit te bouwen.

● Wij willen dat Zaanstad alert blijft op jongeren die openstaan voor extreem gedachtegoed.
● In de strijd tegen drugscriminaliteit moet het in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

van Zaanstad worden opgenomen dat het verboden is om niet-beroepsmatig met meer dan
€2.000 cash over straat te gaan. Als je dat wel doet, riskeer je een boete die kan oplopen tot
€2.500.
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● Crimineel geld mag de bovenwereld niet bereiken. De gemeente is scherp op ondermijning en
witwaspraktijken. We weigeren een vergunning of trekken deze in als deze misbruikt worden
voor het faciliteren van criminele activiteiten.

● Wij willen dat er extra geld wordt vrijgemaakt voor de aanpak van de zware criminaliteit.
● Het is in Nederland regelmatig voorgekomen dat sportclubs te gronde werden gericht nadat

criminelen zich een positie binnen sportclubs hadden verworven, hetgeen in het criminele
circuit wordt gezien als een vorm van status en prestige. Wij willen dat Zaanstad alert op deze
sportondermijning is. We moeten dit bij de wortel aanpakken en voorkomen dat gezonde
sportclubs, waar mensen samen bewegen en elkaar ontmoeten, uiteenvallen door
ondermijning.

● Wij zien een zorgelijke toename van wapenbezit en wapengebruik onder jongeren. De
gemeente moet er alles aan blijven doen om wapenbezit onder jongeren tegen te gaan.
Dit doen wij o.a. door een bestuurlijke boete op wapenbezit, inzet van preventief
fouilleren, kluisjescontroles op scholen.

● Ook moet er aandacht zijn voor de reden dat jongeren naar wapens grijpen daarom moet
er naast hard ingrijpen ook perspectief en hulp worden geboden. Deze gaan echter wel
hand in hand zodat het duidelijk blijft dat de norm in Zaanstad nooit mag zijn dat je met
een mes of erger in je zak over straat gaat.

42



6. Een Zaanstad
dat klaar staat

voor jou
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● Waar het belang van de inwoners voorop staat

De gemeente is er voor de inwoners en ondernemingen en niet andersom. De gemeente schept
voorwaarden om goed met elkaar samen te kunnen leven. Het belang van de inwoners staat altijd
voorop. Met eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en overzichtelijke regels helpen we alle
inwoners en ondernemers vooruit in het leven en voorkomen we wachtrijen, problemen en
frustraties.

Zaanstad maken we met elkaar! We bundelen onze krachten en werken met plezier samen om de
problemen op te lossen in onze eigen straat, buurt of wijk. Daarom vinden we het belangrijk dat de
gemeente slimme en creatieve initiatieven van inwoners en ondernemers aanmoedigt. En bij
belangrijke besluiten worden onze inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken.

Participatie

● We ondersteunen maatschappelijke initiatieven die inwoners betrekken, zoals dorpsraden en
het right to challenge. Zo kunnen groepen inwoners gemeentelijke taken overnemen als zij
daarvoor een goed plan hebben. Daarbij kijken we ook naar de mogelijkheden voor een
revolverend fonds. Afbetalingen van leningen uit dit fonds zorgen ervoor dat nieuwe leningen
voor maatschappelijke initiatieven mogelijk zijn. 

● Bij het opstellen van nieuw beleid wordt iedereen die dit direct raakt betrokken. Daarbij
creëert de gemeente vooraf duidelijke verwachtingen om teleurstellingen achteraf te
voorkomen. Zo werken we aan draagvlak en beter beleid.

● Als de omgevingswet van kracht wordt moet er een goede leidraad voor de participatie van
inwoners bij bouwprojecten komen.

● Participatie betekent niet dat de grootste schreeuwers altijd gelijk krijgen. De gemeente heeft
meer oog voor de ‘stille meerderheid’ die de gemeente niet altijd zo snel weet te vinden. Zo
houden we balans bij het maken van keuzes.

● Het enthousiasme van de samenleving benutten we zoveel mogelijk. Daarom zitten we
initiatieven van ondernemers en verenigingen zo min mogelijk in de weg met regels en
vergunningen.

● Alle wethouders krijgen een periodiek spreekuur voor inwoners en bedrijven.
● De VVD fractie gaat elke twee maanden een spreekuur op locatie doen. Bijvoorbeeld bij

verenigingen, bedrijven of instellingen.  
● De meningen van jongeren zijn belangrijk voor de VVD. Daarom stellen we in samenwerking

met andere politieke partijen een  jongerenraad  in. 

Bestuur en organisatie  

● Effectievere vergaderingen in de gemeenteraad. Dit kan zowel door meer vergaderdiscipline
als door een andere vergaderstructuur. Spreektijden per raadslid en niet per fractie invoeren.
Dit voorkomt dat kleine fracties onevenredig meer spreektijd krijgen.  

● Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente informeert inwoners over
gegevens die belangrijk zijn om een oordeel te kunnen vormen over het lokaal bestuur, zoals
de besteding van subsidies.  

● De gemeente zorgt ervoor dat ICT volledig up to date is, zodat privacygevoelige informatie van
inwoners beschermd is tegen digitale hacks en cyberaanvallen. 

● De organisatie van het topkader van de gemeente moet verbeterd worden. De burgemeester is
hier politiek verantwoordelijk voor.   

● Wij willen de ambtelijke organisatie ontlasten door projectontwikkelaars, architecten, bouw-
en infrabedrijven al in een vroeg stadium mee te laten denken over oplossingen voor de
gemeentelijke bouwopgave.

● We willen dat de nieuwe omgevingswet alle procedures vanaf ontwikkeling tot oplevering van
de bouw versimpelen en versnellen. 

● De VVD staat voor minder regels. De huidige regels worden opgeschoond bij invoering
Omgevingswet. Wij zullen dit goed moeten bewaken.
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● In het kader van de effectiviteit, staan wij open voor samenwerkingsverbanden met andere
gemeenten. Door de decentralisaties heeft de gemeente er veel taken bij gekregen. Zaanstad
moet die taken als grote gemeente zelf aan kunnen en indien gevraagd ook aanbieden aan
andere gemeenten, uiteraard tegen een vergoeding.

● De digitale dienstverlening van de gemeente is van goede kwaliteit. Inwoners kunnen hun
zaken zoveel mogelijk vanuit huis regelen en wanneer het hen uitkomt. We blijven het
thuisbezorgen van producten, zoals paspoorten, doen.  

● Het gemeentehuis is fysiek bereikbaar en kent openingstijden buiten kantoortijden voor zaken
die je niet digitaal kunt regelen. Bij vragen is het altijd mogelijk om een mens te spreken in
plaats van een computer. Bij telefonisch contact moet altijd direct worden opgenomen en
doorverbonden naar de juiste afdeling.

● Om resultaten te toetsen moet de gemeentelijke organisatie op relevante taken en diensten
regelmatig onderworpen worden aan vergelijkende onderzoeken. (benchmarks en
prestatie-indicatoren) die gepubliceerd worden.

● Wij staan voor een dienstbare gemeente en willen een servicegerichte krachtige
gemeentelijke overheid. Inwoners en bedrijven zijn klanten en moeten ook zodanig behandeld
worden.  

● We willen een maandelijks spreekuur invoeren voor inwoners die verbouwingsplannen hebben
om te bespreken wat haalbaar is zonder kosten. 

● Brieven en formulieren van de gemeente zijn voor iedereen begrijpelijk. 
● Waar het moet, verlengen we vergunningen. Daarnaast streven we naar het zoveel mogelijk

afschaffen van vergunningen en vervangen wij deze door algemene regels of een
meldingsplicht. De Omgevingswet gaat hierbij helpen.

● Een vergunning voor het aanpassen van een woning moet snel verleend worden als het
bijdraagt aan langer zelfstandig wonen. Daarom gaan we ook in gesprek met
woningbouwcorporaties om bestaande woningen voor deze doelgroepen aan te passen en te
investeren in de bouw van nieuwe woningen voor ouderen en mensen met een beperking. 

● En we verstandig met ons geld omgaan

Een gemeente is pas gezond als de financiën op orde zijn. Belastinggeld wordt verdiend door onze
ondernemers en inwoners. Daar gaan we zuinig en verstandig mee om. De belasting houden we zo
laag mogelijk. In Zaanstad zijn de leges voor een omgevingsvergunning hoog ten opzichte van
vergelijkbare gemeenten. Gemeenten krijgen echter steeds meer taken en de gemeentelijke financiën
staan in alle gemeenten onder druk. Daarom is het belangrijk dat de gemeente helder en transparant
verantwoording aflegt over de besteding van belastinggeld.

Lokale belastingen

● Alle lokale lasten mogen niet sneller stijgen dan de inflatie (geldt ook voor de parkeertarieven
en kosten van vergunningen).

● We willen de belasting op de eigen woning (OZB) maximaal met een inflatiecorrectie
verhogen.

● Een stijging van de waarde van huizen heeft geen invloed op de hoogte van de OZB.
● De hondenbelasting is niet meer van deze tijd en dient te worden afgeschaft.
● Wij willen een bevriezing van de tarieven voor parkeervergunningen.
● Wij willen een toeristenbelasting die acceptabel en verantwoord is en waarmee we de regio en

het verblijf in Zaanstad niet uit de markt prijzen.
● De gemeente moet met Airbnb en Bed & Breakfast gelegenheden controleren op de afdracht

van toeristenbelasting.
● Het is te overwegen om de toeristenbelasting voortaan per verblijf in plaats van per nacht te

rekenen of voor een maximaal aantal dagen. Het langer verblijf wordt daarmee gestimuleerd.
● We willen de precarioheffing afschaffen.
● Ook voor een gunstig ondernemingsklimaat mogen de lokale belastingen niet verder stijgen ,

behoudens de inflatiecorrectie.
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● Wij willen geen erfpacht meer. Nieuwe woningen staan alleen nog maar op eigen grond.
● Bestaande erfpachtcontracten moeten worden omgezet naar huurkoop, zodat de gebruikers

op termijn vanzelf eigenaar worden tegen een marktconforme prijs. Ook afkoop van de
erfpacht met korting (door het verduurzamen van een woning) moet mogelijk blijven

● De gemeentelijke leges zijn gebaseerd op de kostprijs. ‘De gebruiker betaalt’ is het
uitgangspunt. Het is niet acceptabel wanneer allerlei kosten op inwoners afgewenteld
worden. 

● Alle legeskosten hoogstens tegen laagst mogelijke kostprijs (m.a.w.geen winst maken en
inefficiënties niet meerekenen!). Zo nodig egalisatiereserve vormen, indien het ene jaar een
surplus oplevert, dat dan weer ingezet kan worden in een jaar met een tekort op de leges.

● De tarieven voor begraafplaatsen alleen verhogen met de inflatiecorrectie.
● De vergunningen voor kleinschalige evenementen moeten afgeschaft worden. Door dit te

bewerkstelligen zorgen we voor meer samenhorigheid in de wijken, betrokkenheid en
veiligheid. 

● Bij een jaarlijks evenement willen wij een vergunning voor meerdere jaren. 

Begroting (Huishoudboekje van de gemeente)

● De uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant. De begroting en het jaarverslag
zijn helder leesbaar. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan
geld is besteed en welk effect is bereikt.

● Wij willen mensen die 'gratis' zorg vanuit de gemeente krijgen ook inzicht krijgen in de kosten
hiervan want gratis bestaat niet.

● We geven niet meer geld uit dan er binnenkomt. 
● De gemeente Zaanstad is een zwaar lenende gemeente. Wij pleiten voor een grens van de

druk van de kapitaallasten op de exploitatie. De omvang van de leningen moet in verhouding
blijven staan tot de totale exploitatie, zodat deze leningen niet problematisch worden en de
aflossingen en rentebedragen een te groot effect gaan hebben op onze begroting.

● Overschotten dienen te worden gedoteerd aan het Eigen Vermogen of gebruikt worden om
leningen af te lossen om daarmee de solvabiliteit te versterken.

● Eenmaal toegewezen subsidies lopen soms automatisch door. Alle subsidie-afhankelijke
relaties dienen periodiek kritisch te worden bezien. Contracten dienen duidelijk meetbare
doelstellingen en prestaties te bevatten.

● Kosten voor kwijtscheldingen van schulden dekken we niet meer vanuit het tarief maar dekken
we vanuit het armoedebeleid. Hierdoor daalt het tarief voor de rest van de stad.

● Onze lobby richting de ministeries in Den Haag moet sterker worden door
wethouders/raadsleden zitting te laten nemen in lobby/samenwerkingsverbanden. 

● Lobby richting rijk m.b.t. gemeentefinanciën: De taken die bij de gemeente zijn neergelegd
hebben onvoldoende financiering gekregen.
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Verkiezingsprogrammacommissie

Bij het schrijven van dit programma hebben we onder meer geput uit ideeën die werden ingebracht
bij een aantal input sessies met de wijken in Zaanstad, bezoeken die onze lijsttrekker en fractieleden
hebben gebracht aan diverse instanties en ondernemers, input die is aangeleverd door (oud) VVD
bestuurders, het lokale verenigingsbestuur en ook de fractieleden hebben elk vanuit hun eigen
expertise een bijdrage geleverd. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van de vele informatie die
ons gevraagd en ongevraagd werd toegezonden.

We danken iedereen die op welke wijze dan ook heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit

programma. Wij zijn groos op dit programma.

Tjeerd Rienstra

Fidel Lopes

Mark Arnold

Ottavia van den Broek
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