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Wij maken ons sterk voor een Zaanse samenleving, waar iedereen een gelukkig be-
staan kan hebben. Waar wordt geïnvesteerd in betaalbare woningen, in werkgelegen-
heid en bedrijvigheid, in duurzaamheid (voorkoming van energiearmoede) en in goede 
voorzieningen voor de inwoners. Waar de overheid zorgt voor bestaanszekerheid. De 
afgelopen 4 jaar hebben wij gezorgd voor meer woningen en zeker ook meer betaalbare 
woningen. Hier gaan we actief mee door. Een Zaanstad waarin we uitgaan van vertrou-
wen in onze inwoners, waarin we samenwerken aan het verbeteren van onze stad. 

Voorwoord
De PvdA is #ThuisinZaanstad

WONEN VOOR IEDEREEN
De afgelopen 4 jaar heeft de PvdA ervoor 
gezorgd dat er meer woningen zijn 
gebouwd, en zeker meer betaalbare wo-
ningen. We hebben 15.000 woningen voor 
de komende 10 jaar in de planning, we 
bouwen meer woningen, het percentage 
sociaal bij nieuwbouw is opgeschroefd tot 
30 procent, we bouwen meer betaalbare 
koopwoningen die we met voorrang kun-
nen toekennen aan Zaankanters, en meer 
seniorenwoningen om doorstroming te 
bevorderen. Een grote stap voorwaarts. 
We willen door.

NIEMAND IN ARMOEDE
We krijgen een stadspas om inwoners in 
armoede te ondersteunen met eenvoudig 
bereikbare regelingen. Maar wij moeten 
ook de mensen die keihard werken en 
toch nauwelijk rond kunnen komen op 
deze manier ondersteunen. De stadspas 
moet door veel meer mensen worden 

gebruikt, ook ZZP-ers en kleine onderne-
mers. Corona heeft de geldproblematiek 
voor veel mensen groter gemaakt.  
Veel mensen hebben betalingsachter-
standen. Het helpt enorm om schulden 
op te kopen van schuldeisers en mensen 
een eerste adempauze te geven. 

ZORG DICHTBIJ IN DE WIJK
De decentralisatie van de zorg was een 
spannende opgave. Maar na de invoering 
van de sociale wijkteams hebben mensen 
nu beter de regie over hun eigen leven 
gekregen, waarbij wordt gekeken naar 
oplossingen in plaats van alleen volgens 
de regels te werken. We maken steeds 
meer gebruik van maatwerk, de jeugd-
teams zijn verbeterd. Jeugdteams worden 
inmiddels niet meer aanbesteed. Maar 
zijn onder de verantwoordelijkheid van de 
gemeente gebracht. Daarnaast heeft de 
PvdA ervoor gezorgd dat de jeugd veel 
beter wordt ondersteund. De budgetten 
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knellen, maar met de juiste maatregelen 
hebben we tot nu toe de balans gevon-
den. De inzet is nu om ook om meer 
personeel voor jeugdzorg te krijgen. 
Gesprekken met rijk over dit onderwerp 
worden nu gevoerd. 

DUURZAAMHEID
De wereld om ons heen verandert.  
We hebben te maken met klimaatveran-
dering door onder meer CO2 uitstoot.  
De lokale overheid moet maatregelen 
treffen, door het terugdringen van ener-
gieverbruik, door het verduurzamen van 
wonen en bedrijvigheid en door alterna-
tieve energie te gebruiken. Van geother-
mie, via windmolen en zonnepanelen naar 
waterstofgas. Juist onze inwoners moeten 
hierbij geholpen worden.  
De Zaanse huizen zijn niet goed geïso-
leerd, hier moet de overheid actief op 
inzetten. Zo voorkomen we dat onze 
inwoners het slachtoffer worden van een 
enorme energierekening. Wij zijn er voor 
een betaalbaar verwarmde woning. 

VEILIGHEID
De PvdA staat voor een veilige samen-
leving waar wordt opgetreden tegen 
overlast en criminaliteit. We verwachten 
dat iedereen positief bijdraagt aan onze 
stad. Dat betekent: de buurt netjes hou-
den en anderen helpen, dat maakt dat we 
samen prettig leven in Zaanstad. Onder-
mijnende criminaliteit moet stevig worden 
aangepakt. We accepteren geen asociaal 
gedrag, vrouwen intimidatie en geen 
criminaliteit. Wij willen dat iedereen mee-
praat over de speerpunten van veiligheid 
in je wijk, met speciale aandacht voor 
vrouwen en jongeren. Jongeren moeten 
meer perspectief hebben door ze in het 

onderwijs goed te begeleiden, samen met 
jongerenwerkers laten we ze deelnemen 
aan culturele en sportactiviteiten, zodat 
ze een goede dagbesteding hebben en 
de criminaliteit niet lonkt.

IEDEREEN DOET MEE
Binnen Zaanstad doet iedereen mee. 
Hiervoor is er al veel geregeld, maar er 
is meer nodig om mensen met een be-
perking volwaardig mee te kunnen laten 
doen. Zo’n inclusieve samenleving hoort 
bij samen leven. Wij willen een samenle-
ving die openstaat voor iedereen, waar 
iedereen welkom is, iedereen erbij hoort 
en waar niemand wordt uitgesloten.  
Geen verborgen armoede, geen een-
zaamheid, maar sociaal naar elkaar toe. 
Medeverantwoordelijk voor je wijk en zorg 
op maat voor wie dat nodig heeft, overal 
in Zaanstad. Hierbij is er juist aandacht 
voor de sportverenigingen, scholen en 
buurthuizen die de wijken een eigen 
karakter geven en de mogelijkheid bieden 
om elkaar te ontmoeten en elkaar te 
helpen.

Wij blijven strijden voor een goede  
leerkracht voor elke Zaanse klas.  
Met extra geld voor zij-instromers en het 
ter beschikking stellen van woningen voor 
onderwijspersoneel (en zorg en politie) 
hebben we een bijdrage kunnen leveren 
aan het verkleinen van het probleem.  
De jeugd gaat ons aan het hart, hiervoor 
zullen we verder vechten. We zullen altijd 
de samenwerking zoeken. Zowel met de 
coalitie, als met oppositiepartijen, maar 
vooral ook met burgers, vakbonden, 
bedrijven en organisaties. Wij geloven 
niet in een individualistische samenleving, 
maar in een samenleving waarin we met 

elkaar op een positieve 
en constructieve manier 
gezamenlijke doelen 
bereiken. PvdA Zaanstad 
is niet een partij die alleen 
van de zijlijn roept, maar 
zowel in de politieke arena 
als met behulp van actieve 
leden in bijvoorbeeld het 
ombudsteam, het Arie 
Lemsfonds een construc-
tieve bijdrage levert aan 
een betere samenleving.

We willen duidelijk laten 
weten waar we staan, wat 
de PvdA de afgelopen 
jaren heeft bereikt en 
wat de PvdA de komende 
jaren als doel heeft ge-
steld. Dit staat uitgebreid 
in ons verkiezingspro-
gramma. We nodigen u 
van harte uit dit te lezen.

Hans Stokebrand 
Interim voorzitter  
PvdA Zaanstreek

René Tuijn 
Lijsttrekker  
PvdA Zaanstad
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1. Wonen en  
Ruimtelijke ordening
Wij zorgen voor een goed en  
gevarieerd woningaanbod.

Woningbouw en  
woonruimteverdeling
De PvdA is de partij van het wonen.  
Dat hebben we ook deze periode laten 
zien. De woningbouwproductie is opge-
voerd. Tot 2030 staan inmiddels al 15.000 
woningen in de planning. In 2022 en 2023 
wordt met de bouw van 3500 woningen 
gestart . Het aandeel sociale huurwonin-
gen in nieuwbouwprojecten is opgehoogd 
tot 30%. Er wordt gericht gebouwd voor 
jongeren en ouderen. Corporaties krijgen 
weer de mogelijkheid om boven de soci-
ale huurgrens middeldure huurwoningen 
te bouwen. De PvdA wil die mogelijkheid 
verder onderzoeken zonder dat dit ten 
koste gaat van de productie van sociale 
huurwoningen. Zaanstad heeft het unieke 
startersmodel Betaalbare Koopwoningen 
Zaanstad geïntroduceerd. Kamerverhuur 
en Airbnb zijn aan banden gelegd; wonin-
gen zijn om in te wonen. Om de inwoners 

van Zaanstad nu en in de toekomst woon-
ruimte te kunnen bieden, blijft de PvdA 
zich inzetten voor de woningbouw.  
Er wordt vooral ook gedacht aan wonin-
gen specifiek voor starters, jonge gezin-
nen en ouderen. Bij de bouw van nieuwe 
woningen wordt niet alleen aangeklampt 
bij de lange traditie van Zaanse architec-
tuur en Zaans ambacht, maar er wordt 
juist ook gekeken naar vernieuwende 
en innovatieve en vooral ook duurzame 
vormen, naar materiaalgebruik: biobased, 
groen, hout. Woningen moeten gebruikt 
worden waar ze voor gebouwd zijn,  
om in te wonen en niet als speculatieob-
ject. Zelfbewoningsplicht kan al ingevoerd 
worden bij de aankoop van nieuwe 
woningen. Vanaf 2022 is dat ook mogelijk 
om dit bij de verkoop van bestaande 
woningen toe te passen. Met beide maat-
regelen wordt speculatie, puur en alleen 
vanuit winstbejag tegengegaan.

Wat wij willen:
• Tot 2040 willen wij 15.000 tot 20.000 

woningen realiseren. Dat betekent dat 
we streven naar het bouwen van 750 
tot 1000 woningen per jaar

• We houden vast aan 40% sociale 
huur/koop, 40% middelduur/koop en 
20% duur. 

• Indien afgeweken wordt van de ste-
delijke norm en er geen 40% sociale 
huur/koop gerealiseerd wordt, dient 
dit percentage fysiek of financieel 
gecompenseerd te worden.

• Dat wanneer er minder dan 40% soci-
ale/betaalbare woningen binnen een 
project wordt gerealiseerd, dat elders 
wordt gecompenseerd of dat een 
financiële compensatie in een fonds 
wordt gestort. De gemeente zal de 
gestorte middelen inzetten om op een 
aantal (gemeentelijke) locaties extra, 
compenserende eenheden sociale 
huur/koop te realiseren.

• Dat er sociale grondprijzen worden 
gehanteerd. De PvdA wil een eerste 
kooprecht voor de gemeente op 
grondposities om zo meer grond te 
verwerven tegen een marktconform 
tarief en om speculatie te voorkomen 
en maatschappelijke ambities te 
realiseren

• Corporaties betrekken bij de bouw van 
middeldure huurwoningen;

• Dat een (nieuwe) woning voldoet aan 
een minimale oppervlakte van 50m2 
(bij flexwoningen 30m2);

• Woningsplitsing kan onder stringente 
voorwaarden, maar mag geen winst-
bejag als doel hebben.

• Waar gewenst en/of noodzakelijk 
zelfbewoningsplicht voor nieuwe en 
bestaande koopwoningen bij verkoop. 

• Om versneld de komende jaren tege-
moet te komen aan de enorme vraag 
voor o.a. starters (jongeren) en sta-
tushouders wil de PvdA op meerdere 
locaties flexwoningen realiseren voor 
de duur van 10 tot 15 jaar. 

• Meer en gericht bouwen voor senioren 
om doorstroming te bevorderen. Meer 
woonvormen realiseren zoals bijvoor-
beeld een woonhof voor ouderen.

• Naast traditionele bouw wil de PvdA 
meer inzetten op prefab woningen en 
houtbouw om zo duurzamer en sneller 
woningen te realiseren.

Naar een nieuw toewijzingsbeleid
De bouw van sociale woningen kan niet 
los worden gezien van het toewijzings-
beleid. De PvdA wil, bijvoorbeeld door 
middel van tijdelijke contracten, meer 
voorrang voor starters en mensen die 
aan Zaanstad verbonden zijn. In het 
kader van de prestatieafspraken tussen 
de gemeente en de woningcorporaties 
is het van wederzijds belang dat de wo-
ningcorporaties in Zaanstad een exclusief 
recht hebben op nieuwbouw en beheer 
van bestaande en te bouwen sociale 
huurwoningen, maar dat er ook ruimte 
komt zodat zij middels dure huurwonin-
gen kunnen bouwen, om daarmee de 
doorstroming te bevorderen. Om leefbare 
vitale wijken en complexen te bevorderen 
is de PvdA bereid te sturen door wo-
ningtoewijzing, zoals in Poelenburg en 
Peldersveld. Daarnaast is het belangrijk in 
alle delen van de stad een zo divers mo-
gelijk woningaanbod in de verschillende 
prijscategorieën te realiseren. De PvdA is 
voor gedifferentieerde wijken, zowel wat 
prijs als soort woning betreft. 
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Wat wij willen:
• De PvdA wil een instrumentarium  

ontwikkelen om doorstroming op 
vrijwillige basis te bevorderen (onder 
meer om scheefwonen, en te groot 
wonen te voorkomen). Verhuisvergoe-
dingen en behoud van huidige huur 
zoals dit nu geregeld is bij de door-
stroomregeling 65 plussers kunnen 
hier aan bijdragen. 

• Wat scheefwonen betreft willen wij 
mensen niet uit hun huis jagen als zij 
daar prettig wonen en verkiezen daar 
te blijven wonen. Wij leggen ze dan de 
keuze voor om óf naar een duurdere 
woning te verhuizen óf een huur te 
gaan betalen passend bij het huishou-
dinkomen van dat moment. Om de 
vijf jaar de balans tussen huurprijs en 
inkomen te evalueren waar het gaat 
om woningen die bedoeld zijn voor de 
sociale huursector.

• Wij willen een scherpe controle op  
illegale onderhuur. 

• De PvdA wil dat iedereen goed kan 
wonen  voor  een eerlijk deel van het 
besteedbaar inkomen.

• Om de kwaliteit van de bestaande 
woningbouw te verbeteren en die net 
zoals bij nieuwbouw levensloopbe-
stendig te maken wil de PvdA zich 
daarnaast sterk maken voor extra 
middelen van het Rijk.  

• De PvdA blijft zich inzetten om parti-
culier verhuur via onder meer Airbnb 
en Wimbu te reguleren en te handha-
ven. Woningen zijn in eerste instantie 
om in te wonen. 

• Wij willen de wettelijke grenzen 
opzoeken om meer woningen aan 
Zaankanters toe te kennen, zoals we 
dat nu doen bij onze Betaalbare Koop-

woningen Zaanstad, de mogelijkheid 
openhouden voor eerste toewijzing 
van nieuwbouw aan Zaankanters 
binnen de lokale voorrang.

• Wij willen afspraken met ontwikkelaars 
om bij nieuwbouwprojecten voorrang 
te verlenen aan mensen in cruciale 
beroepen als onderwijs, zorg en 
politie.

• Niemand slaapt op straat. Het aantal 
mensen dat noodgedwongen in onze 
gemeente op straat slaapt, stijgt.  
Wij willen meer opvanglocaties reali-
seren om dakloosheid aan te pakken 
en daarnaast zorgen dat er meer 
begeleiding komt zodat men sneller 
weer zelfstandig kan wonen.

• Bij de woonruimteverdeling komt ook 
meer aandacht voor mensen met een 
zorgvraag. De visie ‘oud worden in 
Zaanstad’, waarbij mensen oud moe-
ten kunnen worden in hun eigen wijk, 
blijft het uitgangspunt voor de PvdA 
en wordt verder geconcretiseerd. 

• We zullen het nieuwe woonruimtever-
delingssysteem wat is gerealiseerd 
voor Woningnet blijven monitoren. 
Dit om te beoordelen of starters en 
mensen met specifieke zorgvragen 
daadwerkelijk sneller in aanmerking 
komen voor een woning.

Wonen en werken in Zaanstad
Zaanstad is uniek vanwege de combi-
natie van wonen, werken, landschap en 
industrie. PvdA wil in Zaanstad blijven 
werken aan het ontwikkelen van, en het 
zorgen voor een goed en gevarieerd 
woningaanbod, een stevige aanpak van 
de funderingsproblematiek, behoud van 
cultuurhistorisch erfgoed en behoud van 

karakteristieke, waardevolle natuur.  
Het blijft belangrijk om de Zaanse 
karakteristieke en waardevolle natuur te 
beschermen. Het behoud van industrie 
is voor Zaanstad van groot belang. De 
PvdA wil de leefbaarheid verbeteren 
door de milieudruk voor deze industrie te 
verlagen. Zo ontstaat (meer) ruimte voor 
wonen in combinatie met werken. Er ko-
men meer woningen voor starters, jonge 
gezinnen en ouderen.

Wat wij willen:
• Binnenstedelijk bouwen om zo het 

waardevolle landschap rond Zaanstad 
te beschermen.

• Dat het mogelijk blijft om, op verant-
woorde wijze, wonen en werken te 
combineren in Zaanstad.

• Bij de vraag of bestaande woningen 
in aanmerking komen voor sloop/
nieuwbouw of renovatie hanteren we 
per project de 10 afwegingscriteria 
renovatie of sloop-nieuwbouw  
zaanstad.notubiz.nl 

• Twee afwegingscriteria willen wij als 
PvdA extra accentueren: 1 Het vanaf 
het begin van het ontstaan van een 
idee over een project het betrekken 
van de direct betrokken bewoners en 
2. Het belang van het behoud van de 
cultuurhistorische identiteit en imago 
van het betreffende projectgebied.

Ruimtelijke ordening en gebieds-
ontwikkeling.
De PvdA vindt dat de overheid verant-
woordelijk is voor de ordening van de 
ruimte en de opbouw van Zaanstad naar 
een vitale stad met leefbare wijken en 
dorpen. Hierbij wil de PvdA het karakte-

ristieke en waardevolle landschap buiten 
het bestaande stedelijke gebied behou-
den en daar geen woningbouw toestaan. 
en uitzondering hierop is wanneer de 
overheid overgaat tot het veranderen van 
de bestemming op agrarische gebieden. 
In dat geval willen we per gebied kijken of, 
met behoud van natuurlijke waarden, daar 
op verantwoorde wijze woningbouw (of de 
aanleg van bijvoorbeeld een stadspark, 
energiepark) mogelijk is. 

Lintbebouwing en open landschap zijn 
kenmerkende waarden voor onze streek. 
Het behoud van de kwaliteit van die 
waarden staat voorop. Er kunnen even 
goed wel mogelijkheden liggen voor 
extra woningen. De provincie maakt 
dit momenteel onmogelijk. We zoeken 
in overleg met de provincie ruimte om 
die woningen te kunnen realiseren achter 
bestaande woningen aan het lint. Dit is in 
het belang van de totale woningvoorraad, 
maar zeker ook voor oud kunnen worden 
in je eigen buurt (kangoeroe-woning).
Wij willen de gedachte achter Maak 
Zaanstad, met een samenhangende 
gebiedsvisie) in afgeslankte vorm ook 
voor andere gebieden introduceren, zoals 
bijvoorbeeld De Haven, het bedrijventer-
rein Wormerveer/Krommenie). 

Wat wij willen:
• De stad verder verdichten.
• Meer groen en een goede openbare 

ruimte.
• Op (delen van) bedrijventerreinen en 

bij knooppunten van het OV woning-
bouw mogelijk maken.

• De dorpen dorps laten.
• Infrastructurele knelpunten (water, 

spoor en wegen) aanpakken.
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• Het ontwikkelen van braakliggend 
(bouw)grond prioriteit geven.

• De kwaliteit van de bestaande  
woningvoorraad verbeteren (fundering 
en verduurzaming door bijvoorbeeld 
isolatie en vergroening).

• Gebieden in samenhang ontwikkelen 
en niet alleen op projectbasis plannen 
beoordelen. 

• Vergunningen sneller afgeven.
• Wanneer panden langer dan 2 jaar 

leegstaan, dan volgt een boete aan 
de eigenaar. Dit nemen we op in de 
leegstandsverordening. 

• In bestemmingsplannen mogelijk 
maken dat duurzame (schone) bedrij-
vigheid in combinatie met wonen kan 
worden gerealiseerd.

Duurzame woningbouw
We verduurzamen de woningbouw.  
Dit is goed voor de portemonnee van 
onze inwoners, we moeten energiear-
moede voorkomen. Daarnaast draagt 
het ook bij aan een klimaatneutrale stad. 
Zaanstad maakt hiervoor ook afspraken 
met woningbouwcorporaties en  
projectontwikkelaars.

Wat wij willen:
• Gasloos bouwen blijft de norm.
• Energieneutrale woningbouw wordt 

gestimuleerd.
• Isolatie van woningen is de basis.  

Dat kan verbeterd worden in Zaans-
tad. Er worden scherpere afspraken 
gemaakt met corporaties en par-
ticuliere eigenaren, met de nodige 
ondersteuning. 

• We zetten de stappensubsidie voort 
en bereiden deze uit, om energie- 

armoede te voorkomen.
• Subsidies dienen zoveel mogelijk 

terecht te komen bij degenen die dat 
het hardst nodig hebben. 

• Hierbij wil de PvdA ook aandacht  
besteden aan wijken waar huur 
en koop in een mix voorkomen. 
Onderzocht moet worden hoe wo-
ningeigenaren met lagere inkomens 
de gevolgen van de energietransitie 
kunnen financieren.

• De PvdA wil experimenten steunen 
voor de ontwikkeling van andere 
woonvormen, zoals onder meer Tiny 
Houses, ecowijken. Het daarnaast t 
mogelijk maken van tijdelijke wonin-
gen voor bijvoorbeeld starters,  
jongeren en bepaalde beroeps- 
groepen zoals leraren. 

• Blijvend leegstaande kantoren en 
winkels beter benutten voor al dan 
niet tijdelijk wonen.

Funderingsproblematiek 
PvdA zal zich blijvend inzetten voor  
funderingsherstel en daarmee voor de 
kwaliteit van de woningvoorraad.  
De komende tijd zullen honderden  
woningen moeten worden hersteld. 
Daar waar mensen dat niet kunnen  
betalen springt de gemeente met kennis 
en ondersteuning bij via het landelijke 
fonds funderingsherstel . 
Nu de woningcorporaties op grond van 
de Woningwet nauwelijks een rol kunnen 
spelen in de strijd tegen verkrotting, 
zoals die zich bijvoorbeeld voordoet in 
de sommige straten in Zaanstad, moet 
naar creatieve en betaalbare oplossingen 
worden gezocht.

Wat wij willen:
• Wij willen het landelijk fonds  

decentraliseren, zodat de financiën 
naar lokale behoefte effectief kunnen 
worden ingezet.

• Wij willen aanvullend gemeentelijke 
instrumenten inzetten om dit te 
realiseren: ambtelijke capaciteit, maar 
ook financiering (in de vorm van een 
lening), de combinatie verduurzaming 
en funderingsherstel benutten.

• Wij willen instrumenten ontwikkelen 
waarmee eigenaren kunnen worden 
aangesproken en eventueel onder-
steund om verkrotting van woningen 
tegen te gaan.

Versnellen van lopende en toe- 
komstige woningbouwprojecten.
Projecten lopen vaak onnodig vertraging 
op waardoor het soms jaren extra duurt 
voordat woningen kunnen worden 
gebouwd en opgeleverd. De enorme 
vraag naar nieuwe woningen vraagt om 
oplossingen om dit te verbeteren.

Wat wij willen:
• Aan de voorkant van projecten moet 

meer gemeentelijke capaciteit be-
schikbaar komen om het hele proces 
van planontwikkeling, bestemmings-
plannen en vergunningen sneller te 
kunnen realiseren.

• De Gemeente moet zelf de ver-
antwoordelijkheid nemen om het 
participatieproces van bewoners en 
bedrijven bij binnenstedelijke ontwik-
kelingen goed te organiseren en te 
begeleiden.
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De PvdA heeft zich sterk gemaakt voor 
mensen die in armoede (dreigen te) 
raken, juist ook de afgelopen periode in 
Coronatijd.Er zijn afspraken gemaakt met 
de woningcorporaties om beginnende 
huurachterstanden zo snel mogelijk te 
melden bij het Sociaal Wijkteam. Door 
Het vroegtijdig signaleren is het aantal 
huisuitzettingen flink gedaald. We zijn 
doorgegaan met het project ‘Get a Grip’, 
een schuldenaanpak voor jongeren 
tussen 18 en 27 jaar, waarin naast het 
afkopen van schulden goede begeleiding 
wordt geboden. Er is meer aandacht 
gekomen voor kinderen die in armoede 
moeten opgroeien en ook voor de groep 
werkenden armen. Er is maximaal ingezet 
om de bekendheid van minimaregelingen 
te vergroten. Zo is er een grote stap gezet 
met de lancering van de website Geld-
wijzer.zaanstad, de verspreiding van een 
flyer onder partners en professionals en 
de publiekscampagne Kom jij eruit?.  
Er komt een Zaanse Stadspas waarmee 
inwoners gemakkelijker gebruik kunnen 
maken van gemeentelijke financiële 
regelingen en van organisaties zoals 
sportverenigingen, culturele en educatie-
ve instellingen. Die Stadspas is voor alle 
Zaankanters, maar in het bijzonder voor 
inwoners met een laag inkomen.
Nederland is een rijk land, maar de 

verschillen tussen arm en rijk worden wel 
steeds groter. Leven in armoede gaat 
vaak van generatie op generatie over. 
Voor de PvdA is dat onaanvaardbaar: 
schulden en armoede staan volwaardig 
meedoen in de samenleving in de weg 
en kinderen, die opgroeien in armoede, 
staan meteen op achterstand. Armoede 
tast je gevoel van vrijheid en bestaansze-
kerheid aan, terwijl juist die verworvenhe-
den het fundament van onze samenleving 
zijn, waarin iedereen een gelijke kans 
heeft. Een samenleving met kansengelijk-
heid is nu nog ver weg. 

Vroegtijdig signaleren 
Preventie en het vroegtijdig signaleren zijn 
belangrijk in het voorkomen van armoede 
en schulden. Daar ligt de sleutelrol voor 
de gemeente. Onze dienstverlening houdt 
hier rekening mee. Van de huishoudens 
die in de problemen zit, is 70% niet 
zichtbaar. Door dicht bij onze inwoners te 
staan en te weten wat zij nodig hebben 
, kunnen we hier lokaal verandering in 
brengen. Met een goede lokale aanpak 
van het bestrijden van de effecten van 
armoede zorgen we er bovendien voor 
dat onze inwoners elkaar kunnen blijven 
ontmoeten, op het schoolplein, bij de 
sportvelden en op de markt. De tijd van 
wegkijken is echt voorbij.

2. Armoede en  
Schulddienstverlening
Werken aan een samenleving zonder armoede.

ARMOEDE EN  

SCHULDDIENST-

VERLENING2
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Wat wij willen: 
• We vinden het vroegtijdig signaleren 

van schulden in onze gemeente  
noodzakelijk zijn. Vanaf 1 januari 2021 
is het vroegtijdig signaleren ook een 
wettelijke taak. Samen met zorgverze-
keraars, corporaties en energiemaat-
schappijen intensiveren we de samen-
werking zodat ze achterstanden bij de 
gemeente vroegtijdig kunnen melden 
en we op tijd kunnen ingrijpen. Voor 
vroegtijdig signaleren is het belangrijk 
dat de gemeente alle informatie over 
schulden en betalingsachterstanden 
benut. 

• We kiezen bij de aanpak van schul-
denproblematiek en vroegtijdig 
signaleren altijd voor persoonlijk con-
tact met inwoners. Hiervoor is meer 
capaciteit nodig in de wijkteams.

• We vinden dat de wijkteams moeten 
samenwerken met maatschappelijke 
partners zoals Humanitas en Schuld-
hulpmaatje om inwoners met risico’s 
op schulden te bezoeken.  
De wijkteams moeten voldoende 
werknemers hebben om alle signalen 
over schulden te kunnen verwerken.

• We willen voorkomen dat schulden 
ontstaan doordat inwoners en on-
dernemers te lang wachten om hulp 
te zoeken. Schaamte en de hoop op 
betere tijden spelen hierbij vaak een 
rol. Bij de vroegtijdige signalering en 
in onze schuldhulpverlening hebben 
we daar aandacht voor. 

Schuldhulpverlening 
In 2020 waren er in Nederland 1,3 miljoen 
huishoudens met schulden. Hiervan heeft 
40% problematische schulden. De ver-

wachting is dat dit door de Coronacrisis 
zal stijgen. Met een onzeker inkomen, 
snel stijgende huren en duurdere bood-
schappen liggen betalingsproblemen 
en schulden op de loer. Het hebben van 
schulden en een leven in armoede heeft 
impact op je welzijn, op het vertrouwen in 
de toekomst, en het gevoel dat je er mag 
zijn en dat je er toe doet. In een situatie 
waarin je je machteloos en hulpeloos 
voelt, maakt een benadering vanuit be-
grip in plaats van wantrouwen een wereld 
van verschil. De gemeente deelt daarom 
geen straf meer uit voor pech, maar biedt 
kansen en perspectief voor mensen.  
Daar worden we allemaal beter van, 
individueel en als samenleving.  
Dat betekent dat we hulpverlening willen 
die er op gericht is om de mensen te 
helpen en niet om hen ‘aan te pakken’.  
Goede schuldhulpverlening en een ruim-
hartig minima- en armoedebeleid moeten 
ervoor zorgen, dat mensen weer mee 
gaan doen. 

Wat wij willen: 
• Onze schuldhulpverlening en minima-

beleid is gebaseerd op preventie en 
vroegtijdig signaleren. Onze hulpverle-
ning is toegankelijk. We zetten alles op 
alles om te voorkomen dat schulden 
zo hoog worden, dat ze niet meer te 
overzien zijn. 

• We vinden dat het hebben van 
schulden geen kwestie van ‘eigen 
schuld’ is. De oorzaken voor schulden 
kunnen heel divers zijn. Belangrijke 
levensgebeurtenissen, zoals een 
echtscheiding, het verlies van je part-
ner, de overgang in een levensfase, 
minder inkomen door het verlies van je 
baan of een mager pensioen, spelen 
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vaak een rol. Net als rekeningen die 
door een hoge zorgverzekering, hoge 
energielasten en hoge huren blijven 
liggen. We zijn alert op deze momen-
ten, die meer risico op het ontstaan 
van schulden met zich mee brengen, 
en kunnen tijdig ingrijpen als het mis 
dreigt te gaan. 

• Onze gemeente smeedt binnen en 
buiten het gemeentehuis coalities met 
de woningcorporatie, werkgevers, 
energiebedrijven en zorgverzekeringen. 

• Voor ons staat het doel van inkomens-
ondersteuning voorop. Dat doel is 
breder dan alleen geld voor de huur 
en boodschappen. Wanneer we met 
inkomensondersteuning kunnen voor-
komen, dat kinderen uit huis moeten 
worden geplaatst, is dat goed. Sterker 
nog: op die manier voorkomen we veel 
menselijk leed en kunnen we als ge-
meente waarschijnlijk jeugdzorgkosten 
besparen. 

• Bij grote schuldeisers, zoals het CJIB, 
de belastingdienst, zorgverzekeraars, 
energieleveranciers of woningcorpo-
raties willen we erop aandringen het 
stapelen van boetes te voorkomen 
door tussentijds een aanmaning in 
eenvoudig Nederlands te sturen en/of 
vroegtijdig persoonlijk contact op te 
nemen en een betalingsregeling aan 
te bieden.

• Het goede voorbeeld te geven door 
schulden van drie jaar en ouder 
van inwoners met problematische 
schulden kwijt te schelden, mits zij 
schuldhulpverlening accepteren.

• Opkopen van schulden door regelin-
gen te treffen met schuldeisers.  
De gemeente betaalt de overgebleven 
schuldbedragen. Inwoners hebben 

nog maar één schuldeiser, namelijk de 
gemeente. De terugbetalingsregeling 
is flexibel en renteloos. Daarnaast krij-
gen de inwoners trajectbegeleiding.

• De gemeentelijke sociale dienst zal 
vanuit haar bestand van bijstands-
gerechtigden, zeker van langdurig 
bijstandsgerechtigden, in overleg 
met en instemming van de betrokken 
burgers de wijkteams informeren over 
armoede en schuldproblemen met het 
doel daar oplossingen voor te vinden. 
De wijkteams vervullen hier een actie-
ve rol in en de gemeentelijke sociale 
dienst monitort de gang van zaken 
en het resultaat voor de betrokken 
burgers. Derden, zoals bijvoorbeeld 
ook ouders, moeten hun kinderen 
kunnen helpen waar nodig. En omge-
keerd moeten kinderen ouders kunnen 
helpen die in een minima situatie 
verkeren. Dit binnen daartoe van de 
situatie afhankelijk te hanteren normen

Overheid als veroorzaker 
Er hoeft maar iets te gebeuren of mensen 
vallen over het randje en komen in de 
greep van een systeem, dat niet hun 
belang, maar dat van de schuldeiser 
vooropstelt. Helaas komt dit bij de lokale 
overheid ook voor. We willen dat dit stopt. 
Mensen die in armoede en met schulden 
leven, verdienen vertrouwen en perspec-
tief op een betere toekomst. Daarom 
willen we schulden oplossen voor ze tot 
veel sociale ellende en onnodig hoge 
kosten leiden.

Wat wij willen: 
• De PvdA vindt dat onze gemeente als 

schuldeiser naast de mensen moet 



gaan staan en moet meekijken naar 
oplossingen die haalbaar zijn. Dat 
betekent dat de beslagvrije voet altijd 
wordt gerespecteerd en gehanteerd. 

• We erkennen dat de (lokale) overheid 
mede veroorzaker kan zijn van toren-
hoge schulden door toeslagen terug 
te vorderen en het stapelen van boete 
op boete. . We wijzen dit af en willen 
het imago van de overheid verbeteren, 
het vertrouwen van de inwoners 
herstellen zodat we samen kunnen 
werken aan een samenleving waarin 
mensen weer centraal staan. 

• Om overzicht te creëren, problemen 
eerder te signaleren en hulp te kunnen 
bieden pleit de PvdA landelijk voor 
één rijksincassodienst. Deze dienst 
voert alle publieke incasso’s uit voor 
de belastingdienst, het UWV, het CAK, 
de waterschappen en gemeenten. We 
maken ons hier lokaal ook hard voor 
en we willen bovendien één betaalmo-
ment voor uitkeringen, toeslagen en 
voorzieningen, zodat mensen op één 
dag voldoende binnen krijgen om de 
vaste lasten te kunnen betalen. 

De overheid als oplosser van  
problemen 

Wat wij willen: 
• De PvdA pleit landelijk voor een 

verhoging van het minimumloon en 
het sociaal minimum. Dat is nodig om 
armoede en schulden zoveel mogelijk 
te voorkomen. Lokaal gaan we voor 
onze minimaregelingen uit van 130% 
van het sociaal minimum. 

• We stellen de mens centraal. Hiervoor 
is het nodig dat we barrières doorbre-

ken en handelen vanuit de vraag waar 
we mensen het meeste mee helpen. 

• We willen een armoedeval voorkomen 
zodat mensen die vanuit een uitkering 
weer aan het werk gaan, er financieel 
niet op achteruitgaan. Om mensen te 
stimuleren weer aan het werk te gaan, 
moet er altijd een mogelijkheid zijn om 
terug te keren naar de vorige situatie 
om zodoende het financiële risico te 
beperken. 

• We voeren een schuldenpauze in, 
zodat mensen in de problemen weer 
lucht krijgen en de stapels met reke-
ningen, aanmaningen en incassokos-
ten niet nog verder zien groeien.

• We kiezen voor snellere schuldhulp-
verlening en verkorten de duur van de 
schuldhulptrajecten. Trage schuldei-
sers moeten gedwongen worden mee 
te werken binnen redelijke termijnen. 

• We doen meer dan alleen de minimale 
ondersteuning. Waar nodig kopen 
we de schulden af en verstrekken we 
saneringskredieten. 

• De macht van incassobureaus, deur-
waarders en bewindvoerders willen 
we inperken. In onze gemeente gaan 
we kijken hoe we het doorverkopen 
van schulden kunnen verbieden. 

• We willen bescherming dichter naar 
de gemeente halen. Daarom nemen 
we de regie, werken we alleen samen 
met lokale bewindvoerders, en 
worden er strenge eisen gesteld aan 
mensen die zich als bewindvoerder 
in onze gemeente willen vestigen. 
Doordat lokale bewindvoerders beter 
bereikbaar zijn, kunnen we samen 
sneller aan oplossingen werken. Bij 
problematische schulden moeten 
bewindvoerders bijdragen aan het 

oplossen van financiële problemen. 
• We willen budget-ondersteuners 

inzetten om te voorkomen dat er altijd 
bewindvoerders moeten worden 
aangesteld. 

• We maken afspraken met de recht-
bank, zodat mensen op de juiste plek 
terechtkomen en niet automatisch 
worden doorverwezen naar bewind-
voering. Als mensen een licht regime 
aankunnen, moet je ze niet in een 
zwaar regime duwen. 

• Het verdienmodel van kredietverstrek-
kers pakken we aan. We willen dat 
schulden sneller gesaneerd kunnen 
worden, meer mensen voor schuld-
hulpverlening en schuldsanering in 
aanmerking komen en dat schuld-
eisers gedwongen kunnen worden 
mee te werken aan een akkoord. We 
willen de duur van de schuldtrajecten 
verkorten en mensen het recht geven 
op een aflospauze. 

• Jongeren met problematische schul-
den worden geholpen hun leven weer 
op de rit te krijgen. Daarvoor zetten 
we de ‘Get a grip’ aanpak voort en 
bereiden we deze uit. De gemeente 
neemt de schulden over van deze 
jongeren en begeleidt hen naar werk 
en/of scholing. 

• Gemeenten mogen ervoor kiezen om 
bij meer mensen de gemeentelijke 
belastingen kwijt te schelden door de 
inkomens- en/of vermogensgrenzen 
te verhogen. We maken gebruik van 
deze mogelijkheid in de landelijke 
wetgeving. 

• We beginnen al op jonge leeftijd met 
goede financiële educatie. Een schuld 
op jonge leeftijd kan de rest van je 
leven verpesten. 

• We willen de omslag maken van 
schuld bemiddelen naar saneringskre-
dieten. De tijd, die hiermee gemoeid 
is, maken we variabel. Voor iemand, 
die pech heeft gehad, is anderhalf jaar 
leven vanuit de beslagvrije voet wel 
genoeg, terwijl iemand, die hulp nodig 
heeft bij het leren budgetteren, het 
beste voor een langere periode een 
budgetcoach kan gebruiken. Ook hier 
passen we maatwerk toe.

Actieve en positieve benadering 
Schulden zijn een bedreiging voor de 
bestaanszekerheid van mensen en vaak 
de oorzaak van langdurige ziekte en uitval 
door stress, geestelijke problemen en 
andere aan schuld gerelateerde proble-
matiek. Als iemand diep in de schulden 
zit, kan je het wel hebben over een baan, 
maar op dat moment zijn een dak boven 
het hoofd houden en boodschappen kun-
nen doen belangrijker. Daarom pakken we 
de problemen integraal aan, nemen we 
eerst de meest urgente problemen weg 
en bieden we perspectief. 

Wat wij willen: 
• In onze gemeente is de dienstverle-

ning stress-sensitief en houden we er 
rekening mee, dat leven in armoede 
en met schulden mensen kwetsbaar 
en onzeker maakt. We gebruiken be-
grijpelijke taal en benaderen mensen 
met, of met het risico op schulden 
actief. 

• Als de armoede in economisch zware 
tijden, zoals met Corona, toeneemt, 
moet de gemeente extra inzet plegen 
om mensen, die risico lopen om hun 
inkomen te verliezen en/of in armoede 
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te raken, vroegtijdig te bereiken.  
Daarom benaderen we mensen met 
een bijstandsuitkering al actief.  
Dit doen we nu ook met alle mensen, 
die eerder bij de gemeente een  
OZO-aanvraag hebben gedaan.  
We vragen dan hoe het gaat en bieden 
als dat nodig is ondersteuning. 

• We willen voorkomen dat veel mensen 
door de Coronacrisis in de schulden 
komen. Daarvoor moeten we in kaart 
brengen om wie het gaat: zzp’ers, 
ondernemers, mensen met jonge 
kinderen en mensen, die al jarenlang 
het inkomen uit verschillende banen 
moeten zien te vergaren. 

• Fraude in de bijstand komt relatief 
weinig voor. De cijfers laten zien dat 
het om een kleine groep gaat. Toch is 
het beleid er onevenredig op gericht 
om vermeende fraude op te sporen. 
Goedwillende mensen zijn te vaak 
slachtoffer van een hardvochtige aan-
pak. De balans is zoek. Het uitgangs-
punt van ons gemeentelijk beleid moet 
vertrouwen zijn. Op het moment dat er 
sprake van een overtreding zou kun-
nen zijn neemt de gemeente contact 
op met de betrokken burger(s).  
De gemeente gaat na wat de 
achtergronden van de betreffende 
overtreding is c.q. zou kunnen zijn. 
In overleg met betrokkene(n) wordt 
gezocht naar een herstel, zodanig 
dat niet een (nieuwe) opbouw van 
schulden ontstaat. Als sprake is van 
substantiële harde fraude waar een 
(bijstands)uitkering duidelijk niet voor 
bedoeld is, dan wordt deze al dan niet 
juridisch aangepakt. De betrokkene 
wordt daarover geïnformeerd.

• We ondersteunen inwoners met een 

bijstandsuitkering om hun inkomen te 
vergroten. 

• Wij blijven de toeslagenaffaire nauw-
lettend volgen zodat we recht doen 
aan het leed en verdriet. We blijven de 
slachtoffers van de toeslagenaffaire 
ondersteunen. 

• We vinden dat mantelzorgers waar-
dering verdienen. Om te kunnen man-
telzorgen is het vaak noodzakelijk om 
minder te gaan werken. Daardoor zijn 
mantelzorgers veelal aangewezen op 
minimaregelingen. We ondersteunen 
mantelzorgers bij het inzicht krijgen in 
deze mogelijkheden.

Stadspas 

Wat wij willen: 
• Onze gemeente heeft een Stadspas 

voor iedereen met een inkomen tot 
120% toegroeiend naar 130% van het 
sociaal minimum. 

• We stellen de stadspas/regiopas gratis 
ter beschikking aan mensen met een 
inkomen tot 130% van het sociaal 
minimum. 

• We kiezen voor de 130% norm om ook 
mensen die werken,maar moeilijk rond 
kunnen komen, te ondersteunen. Naar 
schatting leeft 12% van inwoners die 
werken in armoede.

• Met de langdurigheidstoeslag helpen 
we mensen die ten minste drie jaar op 
het sociaal minimum zitten. Deze indi-
viduele inkomenstoeslag is minimaal  
€ 400,- voor alleenstaanden en  
€ 500,- voor mensen in een  
meerpersoonshuishouden. 

• Het openbaar vervoer is in onze 
gemeente gratis voor minima

• Meedoen aan sport en cultuur is ook 
voor volwassenen belangrijk. Er komt 
daarom een volwaardige meedoen 
regeling voor volwassenen met een 
inkomen tot 130% van het sociaal 
minimum. Daarmee wordt de contri-
butie voor sport en cultuur betaald.

• Besparen op de energierekening kan 
inwoners geld opleveren. We blijven 
energie- en klimaatcoaches inzetten 
die inwoners helpen te besparen.  
We bestrijden daarmee energiear-
moede

Alle kinderen doen mee 
Het is onacceptabel, dat één op de negen 
kinderen in Nederland in armoede leeft en 
opgroeit. Veel van deze kinderen groeien 
op in een eenoudergezin. Ouders, die 
langdurig te weinig inkomen en te veel 
schulden hebben, lijden onder stress, 
voelen zich psychisch steeds minder 
goed en worden onzeker over hun rol als 
opvoeder. Armoede is van grote invloed 
op de opvoeding en op hoe ouders het 
ouderschap ervaren. Kinderen die op-
groeien in armoede hebben van meet af 
aan een slechtere start in het leven.  
Voor de PvdA is dat onaanvaardbaar en 
vinden we dat ieder kind mee moet kun-
nen doen en dat ieder kind een eerlijke 
kans verdient. Sinds 2017 zijn er daarom 
ook de Klijnsma-gelden beschikbaar die 
specifiek bedoeld zijn voor activiteiten 
voor kinderen die in armoede opgroeien.  
Ook in onze gemeente balanceren veel 
mensen op het randje van bestaansze-
kerheid. In Zaanstad groeit 13% van de 
kinderen op in een minimumsituatie en 
61% van de mensen bevinden zich langer 
dan 3 jaar in een minimumsituatie. 

Wat wij willen: 
• Kinderen die in armoede opgroeien 

krijgen een gratis lidmaatschap van 
de sportvereniging, de bibliotheek en 
culturele instellingen als de muziek- en 
toneelschool. Daarvoor kan gebruik 
worden gemaakt van de Stadspas. 
Ook hulpmiddelen zoals sportkleding 
en muziekinstrumenten vallen onder 
deze regeling.

• Kinderen moeten mee kunnen doen 
op school. Een schoolreisje, laptop 
of fiets, het is allemaal noodzakelijk. 
Zaanstad blijft samenwerken met 
Stichting Leergeld en de Jeugdedu-
catiefonds om gezinnen te ondersteu-
nen. 

• Voor kinderen, die in armoede op-
groeien en extra hulp nodig hebben, 
regelen we huiswerkbegeleiding. 

• In kwetsbare wijken zetten we de 
verlengde schooldag voort om de 
kansengelijkheid te vergroten.

• We werken samen met onder meer 
Stichting Jarige Job, het Armoe-
defonds, het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur en de Kinderen van de voed-
selbank om de effecten van opgroeien 
in armoede in onze gemeente te 
bestrijden
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3. Zorg en Welzijn
Samenwerken aan goede zorg voor iedereen.

ZORG 

EN 

WELZIJN3
De mens centraal en iedereen telt mee
Iedereen moet zeker zijn van zorg 
wanneer dat nodig is. De gemeente is 
verantwoordelijk voor de Wmo- en de 
jeugdzorg. Deze taken zijn in 2015 naar 
de gemeente gegaan, maar niet met vol-
doende budget. Hoe we daar lokaal mee 
omgaan, is een politieke keuze.  
De PvdA vindt dat het beperkte budget 
nooit een belemmering mag zijn om de 
zorg te leveren die iemand nodig heeft. 
Iedereen moet daarop kunnen rekenen. 
Als jij ziek bent of iemand in je omgeving 
ziek is, heb je hulp nodig. Dan wil je erop 
kunnen rekenen dat jij of je naasten de 
juiste zorg, aandacht en liefde krijgen. 
Niet op basis van wie je bent, maar op 
basis van wat je nodig hebt.

Wat wij willen:
• Zorg dient toegankelijk, beschikbaar 

en betaalbaar te zijn, waarbij kwaliteit 
en het op tijd geven van de juiste zorg 
voor onze inwoners voorop staat.

• Inwoners kunnen rekenen op een 
persoonlijke benadering gebaseerd  
op vertrouwen. 

• De wachtlijsten bij onze lokale teams 
worden versneld aangepakt. Als daar 
extra capaciteit voor nodig is, wordt 
dat georganiseerd. 

• We werken samen met maatschappe-

lijke partners, zoals het buurthuis,  
de school, de bibliotheek, sportver-
enigingen. Daarmee versterken we het 
sociale netwerk van Zaanstad.

• Het moet voor elke inwoner duidelijk 
zijn, waar je met je zorgvraag terecht 
kunt. Daarom organiseren we de 
toegang zo eenvoudig mogelijk,  
in de buurt.

• We doen er alles aan om met mensen 
die zorg mijden in contact te komen. 
In de wijken leggen we actief contact 
met inwoners en wachten niet tot het 
laatste moment om te ondersteunen. 
Voor bijvoorbeeld het Veldpark bete-
kent dit dat er een inloopvoorziening 
komt voor de ondersteuning van 
zorgmijders, dat in ‘t Veldpark zijn 
wijkfunctie terugkrijgt en dat er in de 
openbare ruimte wordt geïnvesteerd.

• Veel mensen, die lange tijd zorg nodig 
hebben, zoals mensen met psychi-
sche klachten, hebben een risico op 
eenzaamheid. Naast medische zorg 
en medicatie bieden we daarom on-
dersteuning op het gebied van welzijn 
en werk.

• Inwoners met langdurige en chro-
nische aandoeningen krijgen een 
meerjarige indicatie. Daarmee verla-
gen we de stress voor inwoners en de 
administratieve lasten voor gemeente 
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en zorgaanbieders.
• Een sterke GGD. De afgelopen peri-

ode heeft aangetoond dat een goed 
uitgeruste GGD noodzakelijk is. 

• De PvdA heeft zich eerder sterk 
gemaakt voor een autisme- en 
dementievriendelijke gemeente en zal 
dit blijven doen, samen met belan-
genorganisaties zoals Zaai en Mama 
vita en Stichting Alzheimer Zaanstreek 
Waterland.

• In alle vormen van ondersteuning, 
toegang tot voorzieningen, regelingen 
en communicatie houden we rekening 
met laaggeletterden.

Betaalbaarheid
De dikte van je portemonnee mag nooit 
een obstakel zijn als je naar de dokter of 
het ziekenhuis moet. Toch is dat nu voor 
veel mensen het geval. Uit onderzoek 
blijkt dat een op de tien Nederlanders 
zorg mijdt of uitstelt om het eigen risico 
uit te sparen. Dat moet anders.  
Als PvdA willen we de solidariteit terug in 
onze zorg. In de maatschappelijke  
ondersteuning (Wmo) geldt sinds 2019 
een vast abonnementstarief voor de eigen 
bijdrage van Wmo-zorg zoals de huishou-
delijke hulp. Voor iedereen, onafhankelijk 
van de hoogte van het inkomen of de 
samenstelling van het huishouden, lag dat 
bedrag in 2021 op € 19,00 per vier weken. 
Het gevolg is dat veel meer mensen  
gebruik zijn gaan maken van de regelin-
gen. Mensen die voorheen bijvoorbeeld 
huishoudelijke hulp prima zelf konden 
betalen. Omdat we als gemeente  
opdraaien voor deze extra kosten, komt 
daarmee de zorg van mensen, die het 
echt nodig hebben in gevaar komt.  

Dat moet anders.

Wat wij willen:
• De sterkste schouders dragen de 

zwaarste lasten. Zaanstad neemt 
de vrijheid om op zoek te gaan naar 
manieren om de zorg betaalbaar te 
houden en beschikbaar voor inwoners 
die het zelf niet kunnen betalen.

• Een inkomensafhankelijke eigen bij-
drage behoort tot de mogelijkheden.

• We blijven het Rijk aanspreken op 
haar verantwoordelijkheid. Het geld 
wat gemeenten ontvangen voor de 
uitvoering van de Wmo en jeugdhulp 
moet omhoog. Extra geld vanuit het 
Rijk wordt onder andere gebruikt om 
de wijk- en jeugdteams te versterken. 

• We werken met langdurige overeen-
komsten en subsidies met zorgverle-
ners. Liefdevolle zorg heeft baat bij 
een goede relatie van mensen met 
zorg- en hulpverleners. Elke keer als 
die relaties verbroken worden door 
weer een aanbesteding, bemoeilijkt 
deze gemeente de liefdevolle zorg. 

• Het budget mag nooit een belem-
mering zijn om de zorg te leveren die 
nodig is.

Marktwerking en aanbestedingen

Wat wij willen:
• We stoppen met aanbesteden van de 

wijk- en jeugdteams. Daarmee borgen 
we de continuïteit en voorkomen we 
onrust onder personeel.

• De marktwerking in de zorg dringen 
we terug door het aantal zorgaanbie-
ders te beperken. Daarmee maken we 
het aanbod overzichtelijker voor onze 
inwoners.

• We investeren in personeel dat de 
kwaliteitseisen van de contracten 
controleert. Zorgaanbieders die 
fraude plegen of misbruik maken van 
hun positie pakken we aan. Er komt 
toezicht op zorgaanbieders en de 
kwaliteit van de verleende zorg. 

• We versimpelen de financiële syste-
men om de administratieve lasten bij 
jeugdzorgaanbieders te verlagen. 

Jeugdzorg & Jongerenwerk
Corona heeft reeds bestaande proble-
matiek verstrekt. Met name jongeren en 
ouderen hebben een offer gebracht.  
We zagen dat de jeugd GGZ toenam. 
Suïcide, ernstige eetstoornissen, automu-
tilatie, zijn in het algemeen grote proble-
men onder de jeugd. Gameverslaving en 
verslaving aan softdrugs komt met name 
bij jongens voor. Als PvdA vinden we dat 
ook na Corona aandacht moet blijven 
voor deze thema’s. Het jongerenwerk 
heeft een belangrijke signalerende en 
preventieve functie. Tezamen met onze 
PvdA motie jongeren is er de afgelopen 
periode een nieuwe visie ontwikkeld 
waarin samenwerken centraal staat.  
Ook is er meer geld beschikbaar geko-
men voor jongerenwerk.

Wat wij willen:
• Er is één stedelijk jeugdteam onder-

gebracht in een stichting. Daarmee is 
er een éénduidige werkwijze en blijft 
de zorgverlener hetzelfde, ook als je 
verhuist binnen Zaanstad. De vertrou-
wensrelatie wordt versterkt. Want met 
een stichting voorkomen we nieuwe 
aanbestedingen van het Jeugdteam 
en hebben we meer regie. 

• Jeugdteams zijn toegankelijk voor 
inwoners doordat zij aanwezig zijn en 
samenwerken met het onderwijs, cen-
tra Jong en huisartsen. In elke school 
is afhankelijk van de behoefte, een lid 
van het jeugdteam aanwezig. 

• We nemen maatregelen om de  
wachtlijsten weg te werken.  
Extra geld vanuit het Rijk investeren 
we in voldoende personeel. 

• Door samenwerking van het Jeugd-
team met centra jong, onderwijs, so-
ciale wijkteams en huisartsen zorgen 
we ervoor dat het team bereikbaar en 
toegankelijk is voor inwoners.

• Er komen praktijk-ondersteuners bij 
huisartsen. Daarmee kunnen inwoners 
snel terecht met vragen en worden 
huisartsen ondersteund.

• We willen dat kinderen zoveel mogelijk 
thuis kunnen blijven wonen met on-
dersteuning voor het gezin. Wanneer 
dit niet mogelijk is moeten er voldoen-
de zorgplekken zijn dicht in de buurt 
waar jongeren kunnen verblijven.  
Ook spelen pleegouders een belang-
rijke rol voor (tijdelijke) opvang.

• Bij de preventieve aanpak hebben 
jongerenwerkers en sportbuurtwer-
kers een belangrijke signalerende rol. 
Zij kunnen het gesprek laagdrempelig 
aangaan. Jongeren kunnen bijvoor-
beeld bij een potje voetbal hun verhaal 
doen. Deze manier van werken vanuit 
een laagdrempelige vertrouwensre-
latie speelt een belangrijke rol in het 
voorkomen van zwaardere zorg voor 
jongeren.

• Ouders worden actief betrokken bij de 
preventieve aanpak.

• In elke wijk een jongerenplek.  
Daarmee krijgen jongeren van 
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verschillende leeftijden een plek om 
elkaar te ontmoeten, om huiswerk te 
maken, workshops te organiseren, 
muziek te maken, etc. De activiteiten 
worden georganiseerd dóór jongeren 
vóór jongeren met ondersteuning van 
de jongerenwerkers. 

• Samenwerken met onder meer on-
derwijs, jeugdteams, sportbuurtwerk, 
jongerenloket en straathoekwerk staat 
centraal bij jongerenwerk. We voeren 
daarmee de vernieuwde visie op 
jongerenwerk uit.

• Voor jongeren uit gezinnen waar wei-
nig geld is zorgen we voor regelingen 
waarmee de contributie voor sport en 
cultuur worden betaald.

• We blijven het netwerk van jonge erva-
ringsdeskundigen inzetten, Jongeren 
Ervaringsdeskundigen Zaanstad (JEZ).

• Er zijn naschoolse activiteiten (cultuur/
sport) voor alle jongeren naar het IJs-
landse model. Dit betekent dat samen 
met de school, ouders, gemeente en 
andere lokale partners wordt gewerkt 
aan een veilige omgeving voor jonge-
ren, op alle plekken waar zij veel tijd 
doorbrengen.

• Jongeren met problematische schul-
den worden geholpen hun leven weer 
op de rit te krijgen. Daarvoor zetten 
we de ‘Get a grip’ aanpak voort en be-
reiden we het uit. De gemeente neemt 
hun schulden over en begeleidt deze 
jongeren naar werk en/of scholing. 

• In de coalitie één tegen eenzaamheid 
is er aandacht voor het bestrijden van 
eenzaamheid onder jongeren.

Ouderen
Zaanstad heeft veel vitale ouderen, 

die veel vrijwilligerswerk doen, actief 
bijdragen aan de maatschappij en ont-
moetingsplekken nodig hebben.  
De vitale ouderen wonen langer thuis in 
hun eigen wijk/dorp. Tegelijkertijd zien we 
dat bij ouderen eenzaamheid en dementie 
vaker voorkomen. We zijn trots dat mede 
door de inzet van de PvdA de afgelopen 
periode Zaanstad de titel ‘dementievrien-
delijke gemeente’ heeft gekregen.  
Het bestrijden van eenzaamheid zien we 
als onze maatschappelijke opgave.  
Er wordt in de regio samengewerkt om de 
zorg voor ouderen te verbeteren

Wat wij willen:
• We bouwen meer woningen, waar 

mensen zelfstandig kunnen blijven 
wonen, maar wel gebruik kunnen 
maken van gedeelde faciliteiten 
(bijvoorbeeld bij een verzorgings-
huis),zoals een eetgelegenheid of een 
gemeenschappelijke ruimte. 

• We richten een taskforce ouderen-
huisvesting op. Deze inventariseert, 
waar de knelpunten zitten, waar 
ouderen terecht kunnen met vragen 
en waar ze hulp kunnen krijgen.

• We zetten met onze partners het 
initiatief voor een lokale alliantie tegen 
eenzaamheid voort. Daarvoor leggen 
we huisbezoeken af en zorgen we voor 
voldoende ontmoetingsplekken in de 
wijk.

• Voor bepaalde groepen, zoals mensen 
met Alzheimer, zijn goede woon-zorg-
concepten nodig. We zoeken hiervoor 
de verbinding, in activiteiten en 
doelgroepen.

• We werken verder aan de uitgangs-
punten van de dementievriendelijke 
gemeente. Door aandacht, bewust-

wording en trainingen over dementie. 
Er wordt daarvoor samengewerkt 
met de regionale afdeling Alzheimer 
Nederland Zaanstreek-Waterland.

• Zorg wordt dichtbij georganiseerd, 
dus in de eigen woonomgeving.

• Er is aandacht voor beweegaanbod 
voor ouderen in de buurt. We onder-
steunen daarmee ouderen om aan 
hun eigen gezondheid te werken.

• In de regio werken aanbieders en 
gemeenten samen om goede zorg te 
bieden aan alle ouderen. De regiovisie 
ouderenzorg Zaanstreek Waterland is 
daarbij het uitgangspunt.

Wonen en Zorg
Mensen moeten zeker zijn van een veilige 
plek om te wonen. Om mensen zo lang 
mogelijk zelfstandig en in hun eigen huis 
te kunnen laten wonen, zijn er voorzienin-
gen nodig die daarbij helpen. Thuislozen 
helpen we door eerst een woning aan te 
bieden. Dit geeft zekerheid en vermindert 
stress waardoor er ruimte voor mensen 
ontstaat om problemen op andere levens-
gebieden aan te pakken.

Wat wij willen:
• Om wonen en zorg te verbinden 

werken de ketenpartners samen, zoals 
de woningcorporaties, wijk- en jeugd-
teams, GGZ aanbieders, GGD, politie 
en andere hulpverlenende instellingen.

• We bouwen meer woningen, waar 
mensen zelfstandig kunnen blijven 
wonen, maar wel gebruik kunnen 
maken van gedeelde faciliteiten 
(bijvoorbeeld bij een verzorgingshuis), 
zoals een eetgelegenheid of een 
gemeenschappelijke ruimte.

• Wijkcirkels worden onderdeel van 
beschermd wonen. Een professional 
bezoekt mensen met een kwetsbaar 
netwerk en brengt ze bij elkaar, zodat 
mensen in vergelijkbare situaties 
elkaar kunnen helpen.

• Voor de opvang van (economische) 
daklozen organiseren we meer  
opvanglocaties en ‘housing first’.  
Een opvangsysteem van grote zalen 
met weinig privacy helpt mensen niet 
bij het herstellen van hun maatschap-
pelijke leven. Met kleinschalige,  
en waar nodig tijdelijke woningbouw 
om de ergste nood te verlichten lukt 
dat wel.

• We zetten onze pilot voort waarbij  
we met corporaties 50 uitstroom- 
urgenties verstrekken aan mensen uit 
instellingen. Zodat mensen met een 
zorgvraag en ambulante begeleiding 
zelfstandig hun leven kunnen oppak-
ken. 

Mantelzorgers 
Onze samenleving kan niet zonder al 
die mensen die mantelzorg verlenen. 
Van groot naar klein. Van er dag in dag 
uit voor iemand zijn, tot af en toe een 
boodschap doen voor de buurman. Al die 
vormen van mantelzorg zijn onmisbaar 
voor de mensen die worden geholpen én 
voor ons als samenleving. Mensen steken 
vaak al hun energie, liefde en passie in 
hun zorg, maar tegelijkertijd kan inten-
sieve mantelzorg ongelooflijk zwaar zijn. 
Daarom willen we hen ontlasten

Wat wij willen:
• We blijven mantelzorgers via het 

mantelzorgcompliment ondersteunen. 
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We maken respijtzorg mogelijk door 
respijtzorgkamers ter beschikking te 
stellen in gecombineerde woonvor-
men of op ‘short stay’ plekken.

• Er komt nog meer aandacht voor en 
ondersteuning aan jongeren die man-
telzorg verlenen. 

• De mantelzorgwaardering wordt 
opgenomen in de stadspas.

• Pleegouders zijn goud waard. We 
ondersteunen hen als dat nodig is 
en voorkomen zo dat pleegouders 
uitvallen. Voor zowel ouders als pleeg-
kinderen is uitval verschrikkelijk.

• De wijkteams werken samen met 
ervaringsdeskundigen en vrijwilligers-
organisaties zoals Stichting MOE.

• In de wijkteams is voldoende kennis 
aanwezig over mantelzorg.

Buurthuizen en vrijwilligers
Buurthuizen en vrijwilligers zijn het 
cement van onze Zaanse samenleving. 
Buurthuizen zijn belangrijke ontmoe-
tingsplekken voor de buurt. Geen enkele 
samenleving kan zonder de inzet van vrij-
willigers. Zij zijn van onschatbare waarde. 
Maatschappelijke vrijwilligers organisaties 
moeten kunnen rekenen op de gemeente 
als betrouwbare partner. Deze organisa-
ties hebben een grote maatschappelijke 
waarde voor Zaanstad. 

Wat wij willen:
• Buurthuizen moeten zeker zijn van hun 

bestaan. We leveren maatwerk in de 
ondersteuning van buurthuizen. 

• Maatschappelijke vrijwilligersorgani-
saties zoals de Voedselbank, De Sluis, 
Kledingbank, De Zaanse uitdaging 
kunnen rekenen op de gemeente als 

betrouwbare partner. Ondersteuning 
kan zowel financieel als adviserend 
zijn.

• De sociale wijkteams werken actief 
samen met vrijwilligersorganisaties in 
Zaanstad. 

• We blijven vrijwilligers waarderen met 
een jaarlijks vrijwilligersfeest en de 
maandelijkse vrijwilligerswaardering.

VN-verdrag rechten van mensen 
met een beperking
Zaanstad moet een toegankelijke stad 
zijn voor mensen met een beperking. Het 
VN-verdrag voor rechten van mensen 
met een beperking is daarbij altijd het 
uitgangspunt dat wordt toegepast. 

Wat wij willen:
• Onze gemeentelijke websites zijn 

voldoende toegankelijk en begrijpelijk 
voor mensen met beperkingen, ook 
voor mensen met een zintuiglijke 
beperking of mensen die de taal niet 
voldoende machtig zijn. Wanneer dat 
niet het geval is, verbeteren we dat zo 
snel mogelijk. 

• In de vervoerregio maken we ons er 
hard voor dat het openbaar vervoer, 
zoals de stads- en streekbus, toe-
gankelijk zijn voor mensen met een 
beperking. 

• Bij de inrichting van de openbare 
ruimte, de terrassen en openbare 
gebouwen houden we met een goede 
inrichting en voldoende faciliteiten 
rekening met mensen met een 
beperking. We betrekken vooraf 
ervaringsdeskundigen bij bij nieuwe 
ontwikkelingen.

• Wij blijven aangesloten en geven 

invulling aan het manifest “Iedereen 
doet mee”. Daarmee werken we aan 
bewustwording en gelijkwaardigheid 
voor alle inwoners.

Gezondheid en Preventie
In onze stad heeft iedereen recht op 
een gezond leven. Toch zien we dat de 
gezondheidsverschillen groot zijn.  
Wie in armoede leeft is vaker ongezond. 
Kinderen in armoede hebben vaker een 
ongezonde levensstijl. Daar kunnen ze 
hun hele leven last van houden. 

Wat wij willen:
• Met het Zaans Preventie Akkoord 

neemt de gemeente maatregelen om 
roken en drinken tegen te gaan en 
overgewicht te voorkomen.

• Voldoende speeltuinen en speelplek-
ken waar kinderen kunnen bewegen 
en spelen.

• Watertappunten op schoolpleinen, in 

speeltuinen en bij sportclubs.
• In het basisonderwijs en in het 

voortgezet onderwijs stimuleren we de 
aandacht voor gezondheid, gezonde 
voeding, sporten, bewegen.  
Dit doen we bijvoorbeeld via de 
schoolkantine te voorzien van fruit en 
voorlichting door Jongeren op gezond 
gewicht (JOGG Zaanstad).

• Hiermee willen we dat elke school het 
predicaat Gezonde School krijgt. 

• In het voortgezet onderwijs blijven 
we voorlichten over de gevaren van 
(synthetische) drugs. Waar nodig bie-
den we begeleiding om te voorkomen 
dat incidenteel gebruik leidt tot een 
verslaving.

• Kinderen die in armoede opgroeien 
krijgen een gratis lidmaatschap van 
de sportvereniging, de bibliotheek en 
culturele instellingen zoals de  
muziek- en toneelschool.  
Daarvoor kan gebruik worden  
gemaakt van de Stadspas.
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4. Milieu, Duurzaam- 
heid en Natuur
Een schone, duurzame en eerlijke koers is nodig.

MILIEU,  

DUURZAAMHEID  

EN NATUUR4
In de komende jaren zetten we in onze 
gemeente alles op alles om de nu al 
merkbare gevolgen van klimaatver-
andering, zoals extreme hitte, heftige 
regenbuien en langdurige droogte, zo 
goed als mogelijk op te vangen. Een 
wereld met minder CO2-uitstoot en een 
betere luchtkwaliteit, met geïsoleerde 
huizen, betaalbare energielasten en meer 
duurzame werkgelegenheid is naast een 
absolute noodzaak, vooral een prachtig 
en uitnodigend perspectief. Het isoleren 
van oudere woningen, het bouwen van 
duurzame energie-opwekkers en het 
aanpassen van het warmtenet. Goedkoop 
is het allemaal niet en als de investering 
zich al terugbetaalt, is dat vaak pas na 
vele jaren. Duurzaamheid puur benaderen 
vanuit een kosten-batenanalyse is dus 
onverstandig. 
We willen koste wat kost voorkomen, 
dat de energietransitie de ongelijkheid 
en tweedeling vergroot. Nu zien we dat 
huishoudens met hoge inkomens hun huis 
met subsidies kunnen verduurzamen, 
terwijl gezinnen met lage inkomens in hun 
tochtige woning met hoge energielasten 
achterblijven. Dat is oneerlijk en funest 
voor het draagvlak. Duurzaamheid en 
klimaat mogen nooit leiden tot een 
tweedeling tussen klimaatwinnaars en 
-verliezers. We willen dat iedereen mee 

kan doen en iedereen mee profiteert.  
Daarom maken we afspraken met wo-
ningcorporaties om hun sociale huurwo-
ningen zo snel mogelijk energieneutraal 
te maken en helpen we mensen die het 
verduurzamen van hun woning niet zelf 
kunnen betalen. We geloven daarbij in 
de kracht van het collectief en van de 
buurt. Daarom werken we wijk dan wel 
dorpsgericht, leggen we op een slimme 
manier warmtenetten aan en zorgen we 
ervoor dat een groot gedeelte van de 
opbrengsten van de duurzame energie-
opwekking en warmtenetten terecht komt 
bij de lokale gemeenschap.  
Met energiecoaches, energieambassa-
deurs en energiecoöperaties heroveren 
we de zeggenschap en maken we het 
opwekken van onze energie weer tot wat 
het hoort te zijn: een nutsvoorziening van 
ons allemaal. Onze energietransitie zal 
eerlijk zijn.

Klimaatneutraal
Versnelling van het Zaans klimaatneu-
traliteitsprogramma is een voorwaarde 
voor een beter leefmilieu. De focus van 
de PvdA is om in de periode 2030-2040 
klimaatneutraal te zijn. Het behoud van 
onze karakteristieke en waardevolle na-
tuur is daarnaast een belangrijke waarde 
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voor Zaanstad. De stad blijft aangenaam 
leefbaar, we kunnen goed recreëren vlak-
bij onze woning en we bieden een plek 
aan bijvoorbeeld weidevogels. Daartoe 
dient (wederom) een duurzaamheidsfonds 
in het leven geroepen te worden die tal 
van maatregelen mede mogelijk maakt 
om deze ambitie te bereiken. Ook dient 
dit duurzaamheidsfonds stimuleringssub-
sidies en andere financiële constructies 
mogelijk te maken voor het verduurzamen 
van woningen. 

Wat wij willen:
• We streven ernaar om in 2030 klimaat-

neutraal te zijn.
• Onze focus ligt op de verbetering van 

de woningvoorraad. Hier kan de  
gemeente invloed op uitoefenen en 
het is in het belang van onze inwoners 
en hun energierekening. Advies,  
subsidie, betalingsregelingen.  
Daarnaast zijn maatregelen als isola-
tie, elektrisch koken, zonnepanelen en 
lage temperatuurverwarming altijd de 
basis, welk verwarmingssysteem er 
in de toekomst ook komt (warmtenet, 
warmtepomp enz.)

• We werken met energieambas-
sadeurs. Dit zijn inwoners, die 
vooropgaan in het verduurzamen van 
hun huis. En met zogenaamde ‘fixbri-
gades’, die kleine isolerende maatre-
gelen bij huishoudens uitvoeren. 

• We gaan samen met hen de wijken/
dorpen in om de buren te stimuleren 
ook te verduurzamen.

• We bouwen een woning om tot voor-
beeldwoning om aan onze inwoners 
te kunnen laten zien wat de energie-
transitie inhoudt, welke voordelen 
verduurzaming kunnen bieden en 

welke kosten ermee gemoeid zijn. 
• Verbouwingen en verhuizingen zijn de 

momenten waarop mensen investeren 
in hun woning. Het is belangrijk dat 
ze dit doen met zicht op een gasloze 
toekomst. Dit is een belangrijk onder-
deel van de voorlichting. 

• We organiseren voorlichtingscampag-
nes om het gebruik van warmtepom-
pen en zonnepanelen te stimuleren. 

• Wie zijn of haar huis wil verduurza-
men, maar daar geen geld voor heeft, 
kan tegen gunstige voorwaarden 
een gemeentelijke subsidie dan wel 
een lening krijgen. We onderzoeken 
financieringsmogelijkheden om onze 
inwoners te ondersteunen.

• Voor particulieren die wel zonnepane-
len willen aanschaffen, maar geen dak 
beschikbaar hebben, stellen we onder 
voorwaarden daken van publieke 
gebouwen beschikbaar. 

• Wij vinden dat op elk geschikt dak 
zonnepanelen moeten worden aan-
gebracht, ook als een eigenaar daar 
in eerste instantie geen interesse in 
heeft.

• Om de verduurzaming van bestaande 
koopwoningen per buurt te financie-
ren, maken we onder andere gebruik 
van de ESCo-constructie. Hierbij 
worden afspraken over de te behalen 
energiebesparing gemaakt, zodat de 
risico’s van de verduurzaming niet 
alleen bij inwoners komen te liggen.

• We kiezen voor een wijk- c.q. dorps-
gerichte aanpak, brengen de verduur-
zamingsopgave op buurtniveau in 
kaart en bekijken op buurtniveau wat 
er bij wie moet gebeuren.

• We helpen om de woning energie-
zuiniger te maken als de oplopende 

kosten voor energie niet op te brengen 
zijn. Dit is onderdeel van ons armoe-
debeleid. 

• Ook voeren we een omruilregeling in 
voor witgoed voor inwoners met een 
inkomen tot 130% van het sociaal 
minimum, waardoor oude en energie 
slurpende apparatuur door energie-
zuiniger varianten kunnen worden 
vervangen.

Iedereen moet meedoen. 
De verduurzaming van onze energievoor-
ziening is bij uitstek een maatschappelijke 
en collectieve opgave. We beschouwen 
(de infrastructuur van) onze energie dan 
ook als een nutsvoorziening en pakken 
medezeggenschap over de warmtenetten 
in onze gemeente. 

Wat wij willen:
• We leggen in de prestatieafspraken 

met de woningcorporaties vast welke 
woningen wanneer zullen worden 
verduurzaamd en welke verouderde 
en niet rendabel te verduurzamen 
woningen gesloopt en vervangen 
moeten worden.

• Wanneer er in een wijk/dorp renova-
tieprojecten op stapel staan en/of de 
straat wordt opengebroken, koppelen 
we daar direct energiebesparende en/
of energie opwekkende oplossingen 
aan: we vervangen de riolering en 
tegelijkertijd leggen we een warmtenet 
aan. 

• We kiezen voor een collectieve (wijk)

aanpak bij de verduurzaming van wo-
ningen. Wanneer de woningcorporatie 
al haar sociale huurwoningen in wijk/
buurt/dorp gaat verduurzamen, willen 
we dat alle woningen, dus ook de vrije 
sectorhuurwoningen en de koophui-
zen in die wijk/buurt/dorp worden 
verduurzaamd. Dit is goedkoper en 
heeft het voordeel dat iedereen zo kan 
meedoen. 

• De gemeente stelt, waar nodig via een 
ESCo-constructie1, krediet beschik-
baar, zodat bewoners en particuliere 
verhuurders de verduurzamingsin-
vestering via de besparingen op hun 
energielasten terug kunnen betalen.

• We verduurzamen eerst de huizen, 
die er het slechtst aan toe zijn. Zo 
voorkomen we dat huishoudens met 
lage inkomens, die vaak in slecht 
geïsoleerde huizen wonen en al hoge 
energielasten betalen, verder op 
achterstand raken.

De helpende hand voor energieco-
operaties

Wat wij willen:
• We moedigen inwoners, die samen 

met hun buren werk maken van duur-
zame energie, aan en staan hen met 
advies en startsubsidies bij. 

• We stimuleren eigen initiatief en coö-
peraties voor energieopwekking. 

• De door buurtbewoners opgerichte 
energiecoöperaties (mini-energiebe-
drijven) bieden we de helpende hand 

1) Een ESCo is een Energy Service Company. Het is een bedrijf dat door toepassing van verschillende maatregelen een bepaalde energiebesparing voor een gebouweigenaar garandeert. 
Een sleutelrol hierbij speelt het prestatiecontract. Hierin worden afspraken tussen ESCo en opdrachtgever over (onder andere) de te realiseren energiebesparing vastgelegd. Worden de bespa-
ringsdoelen niet gehaald, dan is het risico voor de ESCo. Wordt er daarentegen meer energie bespaard, dan kan de winst worden verdeeld tussen ESCo en opdrachtgever. Daarnaast bevat het 
prestatiecontract - wanneer relevant - bepalingen over de kwaliteit van het te realiseren binnenklimaat en het onderhoud van de installaties.
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en we nemen hindernissen weg. 
• Veel mensen zijn minder betrokken 

bij de materie en richten geen eigen 
energiebedrijven op. We brengen 
aansluiting bij georganiseerde lokale 
partijen als WeSpark onder de aan-
dacht en stimuleren dat.

• Bij subsidieverlening aan beginnende 
energiecoöperaties leggen we vast dat 
het rendement binnen de coöperatie 
blijft en geïnvesteerd wordt in nieuwe 
duurzame initiatieven. 

• Door de opbrengsten te investeren in 
nieuwe duurzame initiatieven brengen 
we onze energievoorziening steeds 
meer in handen van het collectief, 
stimuleren we de bouw van duurzame 
energie-opwekkers blijvend en 
realiseren we stap voor stap dat onze 
energie weer een nutsvoorziening 
wordt.

• We werken samen met lokale ener-
giecoöperaties. Hierdoor vloeien de 
opbrengsten niet weg in de handen 
van commerciële energiepartijen en 
profiteren de direct omwonenden 
mee.

De Zaanse natuur
PvdA sluit uit dat Natura-2000 gebieden 
in Zaanstad worden aangewezen voor 
woningbouw en/of worden aangetast 
door uitbreiding en aanleg van verkeers-
wegen. In de van oudsher vogelrijke 
Zaanse bebouwde kom zal er door de 
PvdA aandacht zijn voor herstel van 
natuurvoorzieningen voor stadsvogels. 
Daartoe worden adequate voorzieningen 
getroffen bij renovatie en nieuwbouw. 
In het Zaanse agrarische gebied wordt 
blijvend gezorgd voor een goede balans 

tussen boerenbedrijven en weidevogels. 
Een goed net van wandel- en fietspaden 
draagt bij aan de toegankelijkheid van 
natuur en landschap. Laarzenpaden zijn 
hier een mooi voorbeeld van. Dit netwerk 
kan worden uitgebreid. Ook ontkomen 
we in Zaanstad niet aan het terugdringen 
van de hoeveelheid vee in de agrarische 
sector. De verdroging van landerijen, zo-
dat de grond geschikt is voor veehouderij, 
leidt tot daling van het grondwaterpeil, 
wat schadelijk is voor woningen en funde-
ringen. Bovendien draagt het verkleinen 
van de veestapel ook bij aan reductie van 
Co2-uitstoot. 
Hieraan gerelateerd moeten wij de 
inklinking van veenweide gebieden zoals 
bijvoorbeeld de Westzanerpolder beper-
ken. Voor behoud van de natuur en tegen 
overmatige CO2 uitstoot. 

Bomen
Zaanstad heeft eindelijk een geactuali-
seerd bomenbeleidsplan. Hier gaan we 
mee verder. Wijken krijgen meer bomen 
en er wordt gekeken naar de verdeling. 
Wijken krijgen de juiste bomen met 
betrekking tot grootte en groei. Gekapte 
bomen zullen vervangen blijven worden. 
Het aantal ‘kapfouten’ - zonder vergun-
ning, per ongeluk teveel bomen rooien 
- moet drastisch omlaag. 
• We kiezen ook voor fruitbomen in de 

openbare ruimte

Afval
De verantwoordelijkheid voor een schone 
stad ligt bij de burgers en bij de overheid. 
Tegen dumping van afval wordt stevig 
opgetreden. Op het verspreiden van 

zwerfafval wordt streng gehandhaafd. 
Zaanstad ziet afval verder als grondstof. 
De vernieuwing van het afvalinzamelings-
systeem, de uitgebreide afvalscheiding 
wordt kritisch gevolgd. 

Wat wij willen:
• Waar nodig moet het ophaalsysteem 

worden bijgesteld om loopafstanden, 
geuroverlast en volle afvalbakken te 
voorkomen. Wij signaleren plekken 
in Zaanstad waar de inzameling van 
plastic en papier beter kan.

Omgevingswet en luchtkwaliteit
Binnen gebiedsvisies en bestemmings-
plannen/Omgevingswet is specifiek aan-
dacht voor de natuur. De Omgevingswet 
zetten we in om initiatieven op het gebied 
van duurzaamheid meer ruimte te geven. 
Bij ontwikkelingen en het opstellen van 
omgevingsplannen zijn gezondheid en 
duurzaamheid een belangrijk onderdeel. 
Zo wordt bijvoorbeeld ‘fijnstof ’ (lucht-
kwaliteit) een criterium dat bij omgevings-
plannen wordt meegewogen. 

Wat wij willen:
• Nieuwe gevoelige bestemmingen, 

zoals scholen, kinderopvang en oude-
rencentra, bouwen we niet meer vlak 
naast rijkswegen, provinciale wegen 
en vaarwegen.

• We stimuleren het deelgebruik van 
elektrische auto’s en/of e-scooters. 
Daarbij is de toegankelijkheid en 
betaalbaarheid voor alle inwoners 
belangrijk. 

• We leggen meer fietspaden aan, 
zorgen voor veilige fietsroutes naar 
scholen en kiezen binnen Zaanstad 

standaard voor 30 km per uur en 50 
km per uur wordt de uitzondering.  
De fietser en wandelaar zijn belangrij-
ker dan auto en brommer.

• De openbare ruimte is schaars, 
wanneer wij woningen bouwen en de 
stad vergroenen is het op sommige 
plaatsen nodig de parkeernorm te 
verlagen. 

• Het stoken van hout in open haarden 
en paletkachels zorgt voor veel 
overlast bij mensen met luchtwegaan-
doeningen, hart- en vaatziekten en bij 
ouderen en kinderen. Niet iedereen is 
zich hiervan bewust. Daarom geven 
we stookcursussen over hoe de over-
last voor buren kan worden beperkt 
en je toch kunt genieten bij de open 
haard.

• Van het gas af mag niet betekenen dat 
we overstappen op de smog veroor-
zakende houtstook. We zijn tegen de 
bouw van meer biomassacentrales. 
Biomassa is op basis van snoeihout 
een duurzame oplossing, maar de 
landelijke grens is op dit vlak bereikt. 
we kiezen in onze huizen en gebou-
wen voor duurzame alternatieven als 
warmtepompen en koude-warmteop-
slag.

• De snelheid op de A8 tussen Assen-
delft en Zaandam terugbrengen naar 
80 km/h.

• De geluidsschermen langs de A8 
verhogen.

• De overlast van Schiphol beperken, 
zeker aangaande de nachtvluchten .

Regenwaterafvoer
De verandering van het klimaat kan voor 
perioden met droogte zorgen. Heftige 
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slagregens kunnen voor ernstige water-
overlast zorgen. Het is van belang dat het 
regenwater zoveel mogelijk in de grond 
wordt opvangen en niet wordt verwerkt 
in het riool, omdat dat minder overlast 
op de openbare weg geeft en omdat 
dat het groen bij een lange periode van 
droogte soelaas biedt. Het zorgt ook voor 
minder belasting van rioolwaterzuive-
ringsinstallaties en dus voor een grotere 
kans op terugwinning van grondstoffen. 
Het is daarom goed dat het regenwater 
zoveel mogelijk wordt ontkoppeld van de 
riolering en de openbare ruimte zodanig 
wordt ingericht dat het water op een ver-
antwoorde manier in de grond kan wor-
den opgevangen. Bijvoorbeeld door het 
toepassen van meer waterdoorlatende 
bestrating - minder steen waar het mo-
gelijk is en nuttig - en door het stimuleren 
van het vergroenen van tuinen. - Daar-
naast is uitbreiding van het waterbergend 
vermogen in Zaanstad noodzakelijk. 

Wat willen wij:
• In het bestek van bouwprojecten in 

onze gemeente nemen we eisen op 
over het groen in de (gemeenschap-
pelijke) tuinen. 

• In samenwerking met het waterschap 
gaan we het opvangen van regenwater 
verbeteren op de plekken waar bij een 
hevige regenbui veel overlast ontstaat. 

• We maken onze stad/dorp regenbe-
stendig. Dit doen we door de aanleg 
van waterdoorlatende bestrating, de 
afvoer van schoon hemelwater naar de 
bodem of het oppervlaktewater, het 
gebruik van regentonnen, het planten 
van mossen en sedum. op daken, 
meer oppervlaktewater en meer 
groengebieden in onze stad/dorp.

• We stimuleren inwoners om hun 
regenwater op hun eigen terrein af 
te voeren door bijvoorbeeld minder 
tegels te gebruiken, meer groen te 
planten, of door de regenpijp niet naar 
de riolering te leiden, maar naar eigen 
grond of regenton.

• Bij nieuwbouwplannen, herbestem-
ming en transformatie voeren we 
altijd een watertoets uit en moeten de 
aanbevelingen worden opgevolgd. 

• Bij het rioolonderhoud pakken we 
meteen ook de straat aan. We zorgen 
ervoor dat er meer groen wordt aan-
gelegd, zodat de hittestress afneemt, 
en verbeteren de afwatering, zodat de 
wateroverlast bij hevige regenbuien 
verdwijnt. 

• Wanneer door deze investeringen het 
rioolrecht omhoog gaat, vangen we 
dit inkomensafhankelijk op. We ver-
rekenen dit met de WOZ-waarde van 
woningen, zodat ook hier de sterkste 
schouders de zwaarste lasten dragen.

• Veel woningen in onze stad/dorp zijn 
al door de droogte aan het verzakken . 
Inwoners worden geconfronteerd met 
grote schade aan hun huis en kunnen 
de kosten voor herstel niet opbrengen. 
We blijven inzetten op funderingsher-
stel.

• We willen samen met de bewoners 
Zaanstad ontstenen en vergroenen, 
wat zeker gezien de woningbouwop-
gave voor de komende jaren nog eens 
extra essentieel is. 
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Wat wij willen:
• PvdA wil dat er voor elk kind plek is op 

de voorschool en in de kinderopvang, 
zonder scheidslijnen tussen kinderen 
met en zonder (taal)achterstanden.

• Brede brugklassen zorgen er voor 
dat leerlingen op vmbo, havo en vwo 
elkaar ontmoeten, daarnaast vergroot 
het de kans op tussentijds “opstro-
men”.

• Burgerschapsonderwijs moet een 
belangrijker plaats krijgen op alle 
Zaanse scholen. Juist in een diverse 
stad als Zaanstad is het belangrijk dat 
de kinderen de betekenis begrijpen 
van democratische waarden, dat ze 
vrijheid hebben en gunnen en dat zo 
discriminatie en uitsluiting voorkomen 
kan worden.

• Taboeonderwerpen zoals pesten, 
discriminatie en seksueel grensover-
schrijdend gedrag moeten bespreek-
baar worden gemaakt op scholen. De 
gemeente gaat de leraren en scholen 
hierbij ondersteunen. 

• Ook buiten schooltijd stimuleren we 
een aanbod van naschoolse activitei-
ten (sport en cultuur) voor leerlingen 
die zo goed mogelijk aansluiten op 
het aanbod van de school. We gaan 
experimenteren met het beter integre-
ren van het aanbod binnen en buiten 
school, met een betere aansluiting 
tussen school en naschoolse opvang. 
Hierdoor vormen leren, spelen en 
ervaren meer een geheel.

• De PvdA stimuleert en faciliteert de 
samenwerking tussen onderwijs, 
kennisinstellingen, het bedrijfsleven, 
ondernemers, onderzoek en de 
overheid.

• De PvdA spant zich in voor de komst 

van (dependances) van HBO en uni-
versitair onderwijs.

Aanpak lerarentekort
Het lerarentekort in Zaanstad is de 
afgelopen jaren schrikbarend hard op-
gelopen. Naar verwachting zal dat tekort 
in de komende jaren nog toenemen. Dit 
heeft tot gevolg dat we overvolle klassen 
krijgen, er geen meester of juf voor de 
klas beschikbaar is. De werkdruk voor 
de leraren is daardoor gigantisch. Dit is 
onacceptabel. De PvdA vindt dat elk kind 
zeker moet zijn van de beste leraar voor 
de klas in Zaanstad.

Wat wij willen:
• Als Zaanstad blijven we investeren 

in goede randvoorwaarden voor de 
leraren om leraren beter te kunnen 
laten werken. Door het het bieden van 
huisvesting, parkeervergunningen en 
extra ondersteuning in de klas.

• We blijven investeren in omscholings-
trajecten voor zij-instromers.

• Zaanstad is een stad met grote diver-
siteit aan leerlingen en dit vergt extra 
vaardigheden. Scholen moeten de tijd 
en ruimte krijgen om nieuwe leraren 
goed te begeleiden gedurende de 
eerste jaren, zodat vroegtijdige uitval 
wordt voorkomen.

• Zaanse leerkrachten moeten voluit 
betrokken worden bij het ontwikkelen 
van het onderwijs in hun stad. In het 
bepalen en het uitvoeren van het ge-
meentelijk onderwijsbeleid zal de stem 
van leraren hierbij medebepalend zijn. 
Daarom komt er een lerarenagenda in 
Zaanstad 

5. Onderwijs
Onderwijs is de basis van onze samenleving en wij 
zijn voorstander van openbaar onderwijs.  

40   41

Ieder kind in Zaanstad heeft recht op het beste en meest toegankelijke onderwijs. Goed 
onderwijs is de belangrijkste voorwaarde voor gelijke kansen. De gemeente heeft vooral 
de taak voorwaarden voor goed onderwijs te scheppen. De PvdA strijdt voor verbete-
ring van het Zaanse onderwijs: om het onderwijs toegankelijk, breed en kwalitatief goed 
te laten zijn.

Onderwijs is het fundament van 
onze samenleving
Onderwijs moet kansen bieden, talent 
ontwikkelen en het beste uit kinderen 
halen. Minstens zo belangrijk is de 
opdracht voor het onderwijs om de 
democratische waarden over te brengen. 
Op school leren kinderen en ontmoeten 
ze elkaar. De PvdA vindt dat de ontmoe-
ting meer centraal moet komen te staan 
in het onderwijs en ook veel eerder moet 
beginnen. Namelijk al op de voorschool 
en bij de kinderopvang. De PvdA is voor-
stander van hoogwaardige voorscholen, 
waar kinderen vanaf twee jaar samen 
leren, spelen en spreken als onderdeel 
van, of verbonden met integrale kind-
centra, waarbij kinderen van 0 tot 12 jaar 
een gestroomlijnd aanbod krijgen dat is 
afgestemd op datgene wat elk kind nodig 
heeft. Wanneer onderwijs en begeleiding 
beter worden afgestemd, geeft dit ook 
een extra kans om de betrokkenheid en 
kennis van ouders beter te gebruiken 

en te borgen in het onderwijsleerpro-
ces. Teneinde kinderen elkaar echt te 
laten ontmoeten en gezamenlijk de zo 
belangrijke waarden van onze sociaal-de-
mocratische samenleving te leren en te 
leren waarderen, zijn wij er voorstander 
van dat leerlingen onverdeeld naar school 
gaan. Het is wenselijk dat kinderen niet 
op voorhand op grond van een levensbe-
schouwelijke, religieuze, etnische of welke 
achtergrond dan ook al op jonge leeftijd 
gescheiden in een educatieve setting 
belanden. Hoewel wij geen voorkeur heb-
ben voor een pedagogische setting van 
scholen op grond van de genoemde ach-
tergronden, houden wij ons wel aan de 
(grond)wettelijke regelgeving betreffende 
de vrijheid van onderwijs. Wij volgen de 
landelijke lijn van de PvdA hierin.



Focusscholen
Er moet geïnvesteerd worden waar ‘t het 
hardst nodig is. Scholen die extra hun 
best moeten doen, omdat er veel kinde-
ren met achterstand op zitten, verdienen 
meer ondersteuning van de gemeente. 
Zo kunnen we bijdragen aan een goede 
ontwikkeling van alle Zaankanters. We 
willen geen zwakke scholen in Zaanstad. 
De PvdA wil blijven investeren in het 
onderwijs om dit aan te pakken. 

Wat wij willen:
• Om volop mee te kunnen draaien in 

onze samenleving zijn lezen en schrij-
ven van groot belang. De PvdA wil 
laaggeletterdheid en taalachterstan-
den bestrijden door te blijven inzetten 
op kwalitatief goede voorschoolse 
opvang. En door goed samen te 
blijven werken met de Bieb. Ouders 
moeten actief betrokken worden.

• We blijven investeren in goed on-
derwijs op jonge leeftijd en het tijdig 
signaleren van achterstanden.

• In de wijken waar het lerarentekort 
het grootst is, maakt de gemeente het 
aantrekkelijker voor leraren om juist op 
die scholen in die wijken les te geven.

• Wijk- en jeugdteams en het jonge-
renwerk blijven nauw samenwerken 
met het onderwijs om jongeren met 
problemen te begeleiden en docenten 
te ontlasten. Ze zullen op scholen 
aanwezig zijn. 

• Onderadvisering komt helaas nog 
voor. We houden scherp in de gaten 
op welke scholen dat voorkomt en 
gaan het gesprek aan met die scho-
len. Alle adviezen die niets met aanleg, 
werkhouding of talent te maken heb-
ben, accepteren we niet. We zullen er 

alles aan doen om dat uit te bannen.
• Indien noodzakelijk worden ook 

ouders geholpen om het naar school-
gaan van hun kinderen te ondersteu-
nen.

Zaanstad kent meer dan 50 basisscholen. 
Dagelijks gaan duizenden kinderen naar 
een van deze scholen. Naast goed onder-
wijs staat voor de PvdA toegankelijkheid 
voorop: onderwijs dat alle kinderen gelijke 
kansen biedt om te leren en zich te ont-
wikkelen. De toelating tot de basisschool 
is daarbij cruciaal. Kinderen hebben niet 
altijd een gelijke kans toegelaten te wor-
den op de basisschool die de voorkeur 
van hun ouders heeft. Het ondoorzichtige 
toelatingsbeleid van basisscholen speelt 
een rol in die tweedeling. Het moet en 
kan anders. De kloof tussen kinderen van 
hoogopgeleide ouders en die van lager 
opgeleide ouders neemt toe. Deze kinde-
ren komen elkaar steeds minder tegen op 
het schoolplein of daarbuiten. Dat leidt tot 
scheiding tussen kinderen. Dit is zorgelijk 
voor de kansengelijkheid. 

Wat wij willen:
• In Zaanstad komt er een eerlijk en 

transparant aanmeldbeleid. Dit wordt 
opgesteld door de gemeente samen 
met schoolbesturen, met aandacht 
voor het tegengaan van segregatie.

• Selectie op scholen op basis van 
inkomen, sociale klasse of andere 
kenmerken is definitief afgelopen.

• De aanmeldregels en het toelatings-
beleid wordt openbaar.

Passend onderwijs
De zorg in en rondom de school moet op 
orde zijn. De PvdA wil een laagdrempelige 
en goede afstemming tussen leraren, 
ouders, kinderen, zorg en hulpverlening 
binnen school. Vragen en problemen 
worden zo vroeg mogelijk gesignaleerd 
en opgepakt om zwaardere problemen 
te voorkomen. De vraag en de behoefte 
van ouders en jongeren staan hierbij 
centraal. De PvdA wil dat er voor zoveel 
mogelijk leerlingen een passend aanbod 
op de wijkschool aanwezig is. Passend 
onderwijs betekent dat zoveel mogelijk 
kinderen op het regulier onderwijs zitten, 
met de ondersteuning die daarbij hoort. 
Dat loopt nog niet goed genoeg. School-
besturen en jeugdzorgpartners hebben 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
De PvdA wilt blijven inzetten op intensieve 
samenwerking tussen deze partijen om 
de ondersteuning te verzorgen die op 
scholen nodig is om alle leerlingen op 
maat te bedienen.

Wat wij willen:
• We ondersteunen leraren extra waar 

zorg en passend onderwijs leiden tot 
extra werkdruk.

• Op elke school zijn medewerkers van 
de ouder- en kindcentra aanwezig 
zodat de aansluiting tussen school en 
zorg verbetert.

• Het is onze ambitie dat er in Zaanstad 
geen kinderen tussen de wal en het 
schip vallen. We willen inzetten op 
een tijdige afstemming tussen school 
en andere opvang zodat er niemand 
onvrijwillig thuis zit. Wanneer kinderen 
toch grotere afstanden moeten afleg-
gen, hebben we een goed vervoers-
systeem nodig dat rekening houdt 

met het kind en de ouders en waarbij 
sprake is van maatwerk.

Beroepsonderwijs
Het beroepsonderwijs is hofleverancier 
van vakmensen. Dat moet zo blijven. 
Door meer Vmbo-leerlingen eerder te 
laten kennismaken met het MBO en het 
vakmanschap, wordt de doorstroming 
verbeterd. Binnen dit kader stimuleert 
de PvdA samenwerking tussen Zaanse 
MBO- en Vmbo-instellingen en gezamen-
lijke projecten.
Vmbo-leerlingen in de eindexamenklas 
krijgen een beter idee van wat het MBO 
inhoudt, inclusief de perspectieven op 
stages en werkgelegenheid, zodat ze 
een betere studiekeuze kunnen maken. 
Samenwerking met het midden- en klein-
bedrijf is hierbij essentieel.

Wat wij willen:
• De gemeente helpt bij een sterke 

profilering van het mbo in de stad. 
Bedrijven moeten meer stageplekken 
aanbieden aan mbo-studenten die er 
na afronding mogelijk kunnen blijven 
werken.

• Niemand zonder diploma op de bank! 
We gaan starten met het ‘thuiszitters-
pact’ en streven naar zo min mogelijk 
thuiszitters zonder diploma.

• Het voortijdig school verlaten 
daalde de afgelopen jaren, maar 
dit aantal kan nog verder omlaag. 
Schoolverzuim wordt door de scholen 
aangepakt. Als onderwijs tijdelijk of 
permanent geen optie is, moet er een 
passende oplossing worden gezocht.

• De gemeente stimuleert de samen-
werking tussen onderwijs en bedrijfs-
leven om voor leerlingen zo goed 
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als mogelijk een plek in het Zaanse 
bedrijfsleven te vinden. Zo kunnen de 
talenten van jongeren beter worden 
aangesloten op de vraag vanuit de 
arbeidsmarkt.

Schoolgebouwen
Voor goed onderwijs heb je goede 
schoolgebouwen nodig. De PvdA blijft 
investeren in goede en gezonde school-
gebouwen met een gezond binnen- en 
buitenklimaat. Daarom blijven nieuwbouw, 
renovatie en eventueel uitbreiding van 
scholen belangrijke aandachtspunten.

Wat wij willen:
• PvdA wil dat de schoolgebouwen 

van hoge kwaliteit zijn en dat ze zo 
duurzaam mogelijk worden gebouwd. 
Zo min mogelijk bureaucratie en hel-
dere afspraken tussen gemeente en 
schoolbesturen moeten dit mogelijk 
maken.

• Schoolgebouwen worden zo veel 
mogelijk centraal in wijken gepland.

• In uitbreidingsgebieden wordt reke-
ning gehouden met de behoefte aan 
tijdelijke extra huisvesting.

Veiligheid
Leerlingen verdienen een veilige school. 
De PvdA wil samen met de scholen 
werken aan het invoeren van succesvolle 
programma’s die pesten terugdringen. 
Programma’s zoals Vreedzame school, 
Vreedzame wijk. De PvdA wil dat samen 
met de schoolbesturen, leerkrachten, 
ouders en leerlingen gewerkt wordt aan 
een tolerante en veilige schoolomgeving 
en samenwerken met politie waar deze 

veiligheid in het geding is. Waar mogelijk 
en noodzakelijk wordt samengewerkt met 
specialisten.

Wat wij willen:
• We ondersteunen scholen om sig-

nalen van huiselijk geweld, loverboy-
problematiek en seksuele chantage 
vroegtijdig te herkennen en hiervoor 
de passende zorg in te schakelen.

• Pesten, racisme en geweld hoort niet 
thuis op Zaanse scholen. Alle kinderen 
horen zich veilig te voelen op hun 
school. 

• Goed leren en goed onderwijzen kan 
alleen in een veilige omgeving. Betrok-
kenheid van ouders is cruciaal voor 
goed en veilig onderwijs. We willen 
het gesprek tussen leraren, leerlingen 
en ouders versterken. Waar nodig zal 
worden samengewerkt met partners 
uit het veld om het beste en veiligste 
onderwijs voor de Zaanse kinderen te 
bereiken.

• Wapenbezit onder jongeren gaan we 
voorkomen, door samen te werken 
met onderwijs. We gaan jongeren en 
ouders bewust laten maken van de 
risico’s van wapenbezit. En het wa-
penbezit terugdringen via onder meer 
preventief fouilleren, kluisjescontrole 
op scholen en gezamenlijke wape-
ninzamelingsacties.

LEEFBAARHEID 

EN VEILIGHEID6
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In een onveilige buurt kunnen mensen niet leven, kinderen niet spelen of ondernemers 
niet werken. In een onveilige omgeving kunnen mensen zich niet ontwikkelen, niet 
emanciperen, niet zijn wie ze willen zijn. In Nederland is veiligheid oneerlijk verdeeld. 
Het maakt uit in welke buurt je woont, waar je naar school gaat, waar je je winkeltje 
hebt. Tussen wijken zijn immense verschillen. Onveiligheid komt ook voor in kwetsbare 
wijken. De PvdA wil daar iets aan doen. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen, thuis, 
op straat, op school, op het werk en ook online. Door stevig op te treden waar het 
moet, en sociaal te zijn waar het kan. Dat betekent investeren in een maatschappelijk 
verankerde politie en perspectief bieden aan jeugd. 

6. Leefbaarheid  
en veiligheid 
Pas als je je veilig voelt, kan je daadwerkelijk vrij zijn. 

Wijk veiligheidspacten
In 2020 is het Pact Poelenburg-Pelders-
veld gesloten met 24 organisaties en 
bewoners. De stip op de horizon voor 
2040 is “dat alle kinderen een goede start 
hebben in hun leven en zich zo kunnen 
ontwikkelen dat ze hun talenten kunnen 
ontplooien, dat bewoners betaald werk 
hebben, als ze dat niet lukt doen ze op 
een ander manier mee in de samenleving; 
en dat alles in gezondere en veiligere 
wijken”. In het eerste jaar is al het nodige 
bereikt, maar om alle doelen te kunnen 
realiseren kost tijd. De PvdA wil dat de 
gemeente met de nodige capaciteit en 
financiën zich blijft inzetten voor dit Pact, 
samen met partners en bewoners. En 
deze uit te breiden naar Zaandam Oost 
(Rosmolenwijk, Kogerveldwijk) en Zaan-
dam-Zuid. 

Ondermijning
Ondermijnende criminaliteit, waarbij de 
onderwereld gebruik maakt van diensten 
in de bovenwereld, is een groot maat-
schappelijk probleem. Het heeft in veel 
gevallen een ernstig effect op de samen-
leving. Ondermijnende criminaliteit zorgt 
voor slachtoffers op individueel niveau, 
maar ook voor sociale schade waarbij 
grote groepen mensen worden geraakt. 
De aanpak van ondermijning staat daar-
om hoog op de agenda . Tevens pakken 
we drugshandel op straat aan. Inwoners 
kunnen vermoedens van criminele acti-
viteiten melden, zodat de gemeente kan 
optreden. 

We zetten in op preventie…. 
In veel Nederlandse wijken houden 
criminelen aan jongeren een verleidelijke 
toekomst voor: veel en snel geld. Misdaad 
lijkt te lonen, criminelen worden rolmo-
dellen. Soms letterlijk. Jongeren worden 
op steeds jongere leeftijd geronseld 
door bendes en voor drugshandel en de 
straatcultuur zijn zich meerdere plekken in 
ons land aan het verharden, vooral in de 
grote steden. Vooral jongens met weinig 
toekomstkansen lijken in de lokale crimi-
naliteit verstrikt te raken. We geven hen 
meer kansen, met goed onderwijs, meer 
perspectief op een baan en voldoende 
professionele jeugdhulp. Samen met 
wijkagenten bieden we deze jongens een 
ander toekomstperspectief.

Wat wij willen: 
• De aanwezigheid van politie en justitie 

is noodzakelijk. We willen meer wijk-
agenten en boa’s zonder dat de boa 
alle taken van de wijkagent overneemt. 

• We willen kansarme jongeren per-
spectief bieden en meteen ingrijpen 
als iemand dreigt te ontsporen. 
Voorkomen is beter dan genezen. 
Daarom bezuinigen we niet op het 
buurt- en jongerenwerk en zorgen we 
er met een extra impuls voor dat alle 
kwetsbare jongeren in beeld zijn bij 
onze professionele buurt- en jonge-
renwerkers. 

• Het buurt- en jongerenwerk staat in 
nauw contact met de gemeente, het 
onderwijs, de jeugdzorg en de politie. 
De gemeente heeft een coördineren-
de rol. 

• We investeren in onze sociale infra-
structuur: elke buurt heeft minimaal 
een wijkagent en een jongerenwerker. 

• Ouders spelen een grote rol bij het 
voorkomen van problemen. Wie een 
veilig thuis heeft, zal minder snel op 
het verkeerde pad raken. Daarom 
gaan we met ouders het gesprek 
aan en bieden we hulp wanneer het 
verkeerd dreigt te lopen. Daarvoor 
spreken we ouders ook aan op het 
gedrag van hun kinderen. 

• Het wijkteam en de brugfunctiona-
rissen komen achter de voordeur, 
kunnen ouders ondersteuning bieden 
en spelen dus een belangrijke rol bij 
de hulp aan ouders. Het wijkteam en 
de brugfunctionarissen spreken met 
ouders over wat een kind nodig heeft 
om een goede start in het leven te 
maken. 

Hardleerse veelplegers  
pakken we aan! 
De andere kant is dat nog altijd een 
groot deel van de criminaliteit wordt 
veroorzaakt door een vrij kleine maar 
hardleerse groep veelplegers. In veel 
grote steden worden de meest notoire 
criminelen al nauw in de gaten gehouden 
en aangepakt. 

Wat wij willen:
• In Zaanstad blijven we inzetten op de 

top 075 aanpak en Back on Track.
• Jongeren wordt hulp en perspectief 

geboden, maar willen ze dat niet, dan 
worden hardleerse veelplegers aange-
pakt. Daardoor neemt de veiligheid in 
wijken sterk toe en wordt het ook voor 
de kleinere of potentiële criminelen 
duidelijk dat misdaad niet langer loont. 
Jongeren die hun jongvolwassen leven 
verkwanseld hebben aan de kleine cri-
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minaliteit, hun straf hebben uitgezeten 
en hun leven willen beteren, bieden 
we de helpende hand en proberen 
we in samenwerking met buurt- en 
jongerenwerk en de reclassering een 
realistisch alternatief te bieden. 

• Met speciale projecten worden 
ex-probleemjongeren tussen de 25 
en 35 jaar weer bij de maatschappij 
betrokken. 

• We sluiten met de ex-probleemjon-
geren tussen de 25 en 35 jaar een 
sociaal contract af. In ruil voor onze 
hulp geven zij gastlessen op school 
om de jongeren van nu te ontmoedi-
gen om hun eerdere misstappen op 
het criminele pad te volgen. 

• Aanpakken van nieuwe vormen van 
criminaliteit.

•  Naast zichtbare vormen van crimi-
naliteit op straat, ontstaan er steeds 
nieuwe vormen van criminaliteit die 
zich meer aan het oog onttrekken. 
‘Cybercrime’ en ondermijning ont-
wrichten de samenleving. De PvdA 
wil het offensief tegen ondermijnende 
criminaliteit uitbreiden.

Bewoners moeten kunnen mee-
denken over hoe hun wijk veiliger 
moet worden.

Wat wij willen:
• Burgers moeten kunnen blijven 

meedenken over hoe het geld voor 
veiligheid en politie lokaal wordt 
ingezet, maar ook over de herkenbare 
en benaderbare politie in de wijk. Met 
oog voor, en in contact met bewoners, 
of die nu jong of oud zijn, wit of zwart.

• Er wordt gestart met veiligheidstafels, 

bedoeld om bewoners en experts 
ervaringen en ideeën te laten uitwis-
selen en daarmee de veiligheid in de 
buurt te verbeteren. 

• Bewoners weten vaak het beste wat 
er mis is in hun wijk en ervaren zelf 
wat ze onveilig vinden. Daarom stellen 
we bewoners in de gelegenheid 
om de prioriteiten voor handhaving 
en politie in hun wijk deels mee te 
bepalen. Burgers moeten kunnen 
blijven meedenken over hoe het geld 
voor veiligheid en politie lokaal wordt 
ingezet, maar ook over de herkenbare 
en benaderbare politie in de wijk. Met 
oog voor, en in contact met bewoners, 
of die jong of oud zijn, wit of zwart . 
De politie is een afspiegeling van de 
lokale samenleving en er wordt niet 
etnisch geprofileerd. Door middel van 
het starten van initiatieven voor veilig-
heidstafels, bedoeld om bewoners en 
experts ervaringen en ideeën te laten 
uitwisselen en daarmee de veiligheid 
in de buurt te verbeteren. 

Praat niet over , +maar met vrou-
wen. Luister naar de vrouwen!
Cijfers van de Verenigde Naties laten zien 
dat wanneer vrouwen meepraten over vei-
ligheid en vrijheid dat tot betere resultaten 
en meer bestendigheid leidt. Daarom wil 
de PvdA een veel nadrukkelijkere plek en 
stem voor vrouwen bij veiligheidsbeleid 
in buurten. Niet alleen omdat dat aan-
toonbaar tot verbetering leidt, maar ook 
omdat zij het vaakst slachtoffer worden 
van bijvoorbeeld geweld of intimidatie, 
omdat  zij zich het vaakst onveilig voelen. 
Willen we werkelijk bouwen aan veiligere 
buurten dan moeten er gezamenlijke 

afspraken komen en moeten vrouwen 
écht mee kunnen praten. Niet tijdens 
hun eigen conferenties of bijeenkomsten 
onder elkaar, maar aan de tafels, in de 
overleggen, in het praten over veiligheid 
en in de machtsstructuren en de politiek.

Wat wij willen: 
• We maken veiligheids- en preventie-

plannen per wijk/buurt/kern en laten 
inwoners meedenken en beslissen.  
De inzet en prioriteiten van wijkagen-
ten worden mede bepaald door de 
inwoners van de wijk. 

• We wijzen jeugdboa’s aan die zich 
bezig gaan houden met de handha-
ving in onze kwetsbare wijken, zodat 
inwoners zich weer veilig voelen in 
hun eigen buurt. 

De wijkagent terug waar die hoort: 
in de wijk!
De PvdA wil een maatschappelijk veran-
kerde politie, die herkenbaar en bena-
derbaar is voor mensen in de wijk. Een 
wijkagent per 5.000 inwoners is het abso-
lute minimum. Die wettelijke norm wordt 
nu gehaald, maar wijkagenten komen 
niet aan hun eigenlijke werk toe omdat 
ze gaten in de roosters moeten vullen, 
of moeten bijspringen bij incidenten en 
psychische zorg. Dat moet beter!

Wat wij willen:
• We willen meer wijkagenten (minimaal 

1 wijkagent op 5000 bewoners), maar 
beseffen tegelijkertijd dat meer blauw 
op straat alleen niet de oplossing is. 
We betrekken de buurt daarom actief 
bij de handhaving en vragen hen op 
hun buurt te letten, zodat de sociale 

veiligheid ook als het blauw niet op 
straat te zien is, aanwezig blijft. 

• Er wordt meer geïnvesteerd in een 
sluitende aanpak voor personen met 
verward gedrag. Daarmee ontlasten 
we de politie. 

• We investeren in een goede samen-
werking tussen Gemeente, GGD, 
GGZ, sociale wijkteams, woningcor-
poraties, politie en justitie.

• Op meldingen van personen met 
verward gedrag wordt de politie 
ondersteund door een ambulance-
verpleegkundige en een psychiatrisch 
verpleegkundige.
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7. Werk en inkomen 
Goed werk en eerlijk loon voor iedereen.  
Iedereen verdient goed, betekenisvol werk en  
een rechtvaardig inkomen. 

WERK EN 

INKOMEN7
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Werk is meer dan alleen een inkomen. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, zorgt 
voor voldoening en voor verdere ontplooiing van talent. Meedoen in de samenleving. 
Wie geen baan heeft of maandelijks een vast inkomen, leeft voortdurend in onzeker-
heid. Veel Zaankanters ervaren bestaansonzekerheid. Hoe ernstig de gevolgen van 
Corona voor de werkgelegenheid zijn, weten we nu nog niet, maar dat de werkloosheid 
zal oplopen is zeker. Dat is voor ons aanleiding om extra te willen investeren in mensen 
en de arbeidsmarkt. Zzp’ers, die in de vorige crisis vaak gedwongen voor zichzelf zijn 
begonnen én jongeren laten we niet alleen de rekening betalen. Scholing zal onderdeel 
zijn van het maatwerk om mensen te begeleiden naar een baan. Daarbij benutten we de 
kansen volop die liggen in de verduurzamingsopgave en de energietransitie. 

Goede banen in Zaanstad. 
We zijn trots op de ondernemersgeest 
van de Zaankanters. Veel werkgevers 
leveren een belangrijke bijdrage aan de 
economie en het sociale weefsel van de 
stad. Samen met ondernemers van Zaan-
stad willen wij zorgen voor goed werk 
voor iedereen. Sociaal maatschappelijk 
verantwoorde bedrijven, groot en klein, 
zijn meer dan welkom. Wij willen hen 
steunen, maar verwachten ook dat zij hun 
rol voor de mensen in de stad oppakken. 
We willen met de werkgevers werken 
aan de duurzame inzetbaarheid van alle 
Zaankanters. 

Wat wij willen: 
• De PvdA wil dat de gemeente Zaan-

stad zelf zoveel mogelijk vaste banen 

biedt en het aantal tijdelijke banen 
terugdringt. 

• Schoonmaak en reiniging van de 
openbare ruimte zijn gemeentelijke 
banen. Het percentage flexibele 
medewerkers van de gemeente mag 
nooit groter zijn dan 10%.

• We willen ervoor zorgen dat onderwijs 
beter aansluit op het bedrijfsleven. 
Met werkgevers en onderwijsinstel-
lingen gaan we jongeren verleiden 
om vakopleidingen zorg, techniek en 
bouw te volgen. Voorbereiden op sec-
toren waarin veel werk te vinden is en 
inzetten op banen van de toekomst. 

• Ondernemingen in het midden- en 
kleinbedrijf krijgen ondersteuning als 
zij duurzaam en sociaal willen onder-
nemen. 



• Er komt een Zaanse banenpact voor 
mensen met een uitkering. In de ene 
sector groeit de werkgelegenheid, in 
de andere krimpt die juist. Samen met 
bedrijven en onderwijsinstellingen 
zorgen we ervoor dat Zaankanters 
in een andere sector aan het werk 
kunnen als dat nodig is. We investeren 
in het succes van Zaankanters op de 
werkvloer door een Zaans scholings-
fonds op te richten zodat mensen met 
een uitkering via omscholing naar een 
duurzame baan worden begeleid. 

Basisbanen in Zaanstad 
In de uitkeringspraktijk wordt vaak 
gesproken over ‘mensen met een lange 
afstand tot de arbeidsmarkt’. Maar we 
vergeten dat de arbeidsmarkt soms 
ook een lange afstand tot hen heeft 
gekregen. In Nederland is er een kwali-
tatieve mismatch tussen werkgevers en 
werkzoekenden. Mensen die langere tijd 
geen werk hebben gehad, passen niet 
zomaar in de openstaande vacatures of 
worden simpelweg niet meer uitgenodigd 
voor een sollicitatiegesprek. Dit vraagt 
om verandering, inzet en steun aan beide 
kanten. In Nederland wordt nauwelijks 
meer geïnvesteerd in een actief arbeids-
marktbeleid terwijl de technologisering, 
flexibilisering en intensivering van werk 
dit juist urgenter maken. Hernieuwd actief 
arbeidsmarktbeleid zou zich moeten 
richten op goed werk voor iedereen. 
De bestaande kwetsbare groepen, gaan 
door de besproken ontwikkelingen nog 
meer hindernissen ervaren om mee te 
doen op de arbeidsmarkt. Wie eenmaal 
iets langer buitenspel staat, kan moeilijker 
de draad oppakken. Daarom hebben 

we via een initiatiefvoorstel gepleit voor 
basisbanen in Zaanstad. Iedereen die 
een baan wil, moet er één kunnen krijgen 
van de overheid. Dat betekent volwaardig 
werk, voor een volwaardig salaris in 
je eigen stad! We willen investeren in 
mensen die de wijken en buurten net even 
mooier maken. Conciërges, wijkhulpen, 
gast- personen, buurthuismedewerkers 
en wijkverpleegkundigen zijn van maat-
schappelijke waarde. Zo herstellen we 
niet alleen werkgelegenheid voor een 
groep, maar ook de sociale cohesie in 
buurten. 

Wat wij willen: 
• Iedereen heeft recht op werk.
• Wij creëren nieuwe basisbanen in de 

publieke sector. De basisbaan is een 
volwaardige baan met een fatsoenlijk 
salaris, waarmee mensen die nu nog 
ongewild langs de kant staan aan de 
slag kunnen. Bijvoorbeeld als wijkhulp, 
beveiliger of speeltuin- en buurthuis-
medewerker. 

Van Uitkering naar werk 
Iedereen heeft recht op onze hulp om 
weer aan de slag te komen. ‘Eigen 
regie’ is te vaak synoniem geworden 
voor ‘red jezelf’. Mensen, die (tijdelijk) 
ondersteuning nodig hebben, worden te 
vaak vanuit wantrouwen benaderd. En 
dat terwijl we weten dat ‘eigen regie’ niet 
werkt in tegenstelling tot een benadering 
vanuit vertrouwen . Als je mensen het 
helemaal zelf laat doen (zonder onder-
steuning) neemt de kans op werk niet toe, 
terwijl gezondheid en welbevinden wel 
minder worden. Naast de mensen staan, 
aandacht geven is net als solidariteit 

belangrijk. Mensen zijn in de regel niet 
uit vrije wil aangewezen op de bijstand. 
Vaak is het een gevolg van pech en zijn 
belangrijke levensgebeurtenissen, zoals 
een scheiding, rouw of de Coronacrisis 
mede aanleiding hiervoor. Juist daarom 
is stress-sensitiviteit in de benadering 
van bijstandsgerechtigden belangrijk. Het 
kan niet meer zo zijn, dat mensen die een 
uitkering ontvangen, jarenlang niets horen 
van de gemeente. Als overheid moet je 
handelen vanuit vertrouwen en die ver-
trouwensrelatie moet je opbouwen. 

Wat wij willen: 
• We kiezen voor wederkerigheid 

gebaseerd op menselijke waardigheid 
en gelijkwaardigheid. Daarom nemen 
we afstand van de wederkerigheid van 
de verplichte tegenprestatie en het 
spreekwoordelijke papier prikken. 

• Mensen vragen een uitkering aan, om-
dat het niet is gelukt om betaald werk 
te vinden. Voor deze mensen is het 
vaak niet mogelijk om op eigen kracht 
wel een betaalde baan te vinden.  
Zonder hulp en begeleiding creëer 
je als gemeente je eigen granieten 
bestand. We gaan dat voorkomen. 

• We moeten de positie van mensen 
in de bijstand versterken en hun 
zeggenschap vergroten, zodat hulp 
en ondersteuning opgeëist kunnen 
worden. 

• Er komt een einde aan de cultuur van 
wantrouwen in de bijstand.  
De bijstand is geen moeras van  
sancties, formulieren en verplichtingen 
maar een springplank naar meedoen 
in de samenleving. 

• Voor de mensen, die de sprong naar 
werk maken, is er altijd een terugva-

loptie als het om de een of andere 
reden niet lukt. 

• Werkom is er voor inwoners die het 
zonder de hulp van de overheid niet 
redden op de arbeidsmarkt. Voor deze 
groep vaak met een lage opleiding, 
statushouders en mensen met een 
arbeidsbeperking is er passende 
begeleiding en persoonlijke aandacht. 

• Werkom blijft een plek waar mensen 
met een WSW- of beschut werken 
indicatie werken. Voor hen is een 
beschermde omgeving belangrijk. Het 
aanbod van Werkom sluit aan bij de 
mogelijkheden en ?

Er blijft altijd een groep die niet meer in 
staat is om structureel werk uit te voeren. 
Deze groep vallen we niet lastig. We 
zoeken we naar mogelijkheden om die te 
vrijwaren van sollicitatie- en participatie-
plicht.
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8. Cultuur
Cultuur is belangrijk voor een aantrekkelijk  
en levendig Zaanstad. 
Cultuur toegankelijk voor iedereen.

CULTUUR8
Kunst en cultuur raakt, verbindt, verheft, 
ontspant en biedt naast plezier ook stof 
tot nadenken. Het gaat over wie we zijn, 
over onze drijfveren en over onze dromen.  
Zonder de bibliotheek, de muziekschool, 
de cultuur- en poppodia, de (gemeentelij-
ke) musea en cultuureducatie is het lastig 
om die dromen te verwezenlijken.  
Cultuur draagt in al zijn verschijnings-
vormen bij aan de leefbaarheid in de 
wijken en steden. Voor mensen met een 
kleine beurs zijn kunst en cultuur nog te 
vaak onbereikbaar. En ook de makers 
hebben het vaak moeilijk. Bijvoorbeeld 
om betaalbare atelierruimtes te vinden of 
zich te verzekeren. De Coronacrisis heeft 
de culturele sector onevenredig hard 
geraakt. De PvdA steunt de culturele en 
creatieve sector en hanteert de  
‘Fair Practice Code’ voor een eerlijke 
beloning. Cultuur speelt een ook een 
verbindende rol tussen de inwoners van 
Zaanstad. Honderden vrijwilligers werken 
in Zaanstad aan een inspirerend mozaïek 
van amateurkunst. Cultuur is ook de 
Zaanse geschiedenis, de oude en nieuwe 
Zaanse stijl, het Zaans Museum, het 
erfgoed en Inverdan. 

Wat willen wij.
• De PvdA vindt het ook belangrijk om 

kinderen al op jonge leeftijd met kunst 
en cultuur in aanraking te laten komen.

• Deelname van kinderen aan cultuur 
wordt bevorderd. Kinderen van minder 
draagkrachtige ouders/verzorgers 
worden daarbij ondersteund door 
onder meer het invoeren van een 
Stadspas.

• Meedoen aan sport en cultuur is ook 
voor volwassenen belangrijk. Er komt 
daarom een volwaardige regeling voor 
volwassenen met een inkomen tot 
120 - 130% van het sociaal minimum. 
Daarmee wordt de contributie voor 
sport en cultuur betaald.

• Cultuur vormt een belangrijk onder-
deel van het lespakket op basisscho-
len.

• De PvdA wil dat het cultuurmenu ook 
beschikbaar is in het vmbo-onderwijs.

• Culturele diversiteit waarderen we en 
moedigen we aan.

• Het systeem van subsidies voor 
amateurkunst moet effectief en 
toegankelijk zijn en ruimte laten voor 
vernieuwing.
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• De PvdA wil cultureel ondernemer-
schap stimuleren. De zichtbaarheid 
van kunst in de openbare ruimte is 
belangrijk en daarom wil de PvdA 
deelname aan kunst en cultuur bevor-
deren in wijken en op plekken waar 
dat niet vanzelfsprekend is.

• Voor amateurorganisaties in de kunst- 
en cultuursector moeten er voldoende 
kleinschalige podiumfaciliteiten 
beschikbaar zijn.

• De PvdA vindt het behoud van 
instellingen als bibliotheken (in de 
Zaanstreek ‘De Bieb’) van belang, 
temeer die instellingen een belangrijke 
educatieve functie hebben.

• We vragen van culturele instellingen, 
die door de gemeente gesubsidieerd 
worden, goed werkgeverschap, bij-
voorbeeld door de toepassing van de 
‘Fair Practice Code’.

• Mensen met een beperking moeten 
makkelijk toegang hebben tot kunst en 
cultuur, bijvoorbeeld met rolstoelvrien-
delijke theaters en musea.

• De centrumfunctie willen we uitbou-
wen en we versterken de cultuur in 
andere wijken en dorpen.

• Nader onderzoek voor een locatie met 
een creative, meervoudige gebruiks-
functie w.o Popfunctie (Blackbox 
inrichting), horeca etc. als toekomstige 
locatie voor o.a. de Flux.

• De Oostzijderkerk krijgt een nader in 
te vullen publieke functie.

• De Bieb krijgt een eenmalige finan-
ciële injectie om de accommodatie 
in de oude Verkadefabriek die druk 
bezocht wordt (om te tele-werken 
,te studeren,boeken te lezen etc.) te 
moderniseren.

De PvdA wil meer toeristen naar Zaanstad 
trekken en meerdaags verblijf stimuleren. 
Daarvoor zijn meer evenementen en 
voorzieningen nodig. 

Wat willen wij
• Een evenementenbeleid waardoor 

vergunningverlening voor grotere eve-
nementen helder en transparant is.

• De PvdA wil locaties in de stad 
aanwijzen waar evenementen kunnen 
plaatsvinden.

• Ook kleinschalige evenementen in de 
stad voor en door eigen inwoners kun-
nen op ondersteuning blijven rekenen.

• De PvdA wil duurzaam toerisme 
bevorderen.

• Dat er ook in de wijken en dorpen 
voldoende kleinschalige (sociaal) 
culturele voorzieningen aanwezig zijn 
en blijven.

Zaanse Schans
We zijn trots op onze Zaanse schans 
daarom hebben we met alle belangheb-
benden uitwerking gegeven aan de  
“Strategische visie Zaanse Schans 2030 
”. De enorme groei van het aantal  
bezoekers op de Zaanse Schans nood-
zaakt tot herziening van het totale gebied 
op en om de Zaanse Schans. 
Het toekomstbestendig maken van 
de Zaanse Schans zal niet alleen van 
Zaanstad een stevige investering vragen. 
De haalbaarheid en het succes is mede 
afhankelijk van de vraag in hoeverre 
alle stakeholders op de Zaanse Schans 
bereid zijn hieraan bij te dragen. 

Wat willen wij
• Uitgangspunt is dat de combinatie 

van wonen, werken en toerisme op de 
Schans aantrekkelijk blijft. 

• De PvdA wil een gereguleerde groei 
van de Zaanse Schans met aandacht 
voor de bewoners en de omgeving 
van de Zaanse Schans. De overlast 
moet beperkt blijven, daar waar het 
noodzakelijk is, wordt gehandhaafd. 

• Dat de stakeholders op de Zaanse 
Schans bijdragen aan een gezonde 
exploitatie. 

• Er wordt een duidelijke keus gemaakt 
voor een vermakelijkheidsretributie of 
duinkaart.

• Stimuleren dat toeristen zoveel als 
mogelijk gebruik maken van OV-ver-
bindingen en waar mogelijk tour-
operators stimuleren om elektrische 
bussen in te gaan zetten.

Zaans erfgoed
De PvdA is zeer positief over actieve 
participatie in het monumentenbeleid van 
de vrijwilligers van de vereniging Zaans 
Erfgoed, de vereniging Zaansche Molen 
en andere verenigingen en stichtingen die 
zich bezighouden met ons rijk verleden. 
Die samenwerking wordt onverminderd 
voortgezet. 

Wat willen wij
• Dat op plekken waar erfgoed een 

dominante plek inneemt in een straat 
of wijk, rekening wordt gehouden met 
een passende inrichting van de open-
bare ruimte (verharding, verlichting, 
etc.)

• Dat Zaans erfgoed in kleine concen-
traties verspreid over Zaanstad de 
juiste waardering krijgt: beter in het 
zicht en bekend als monument en 
geen ontwikkelingen in de omgeving 
die afbreuk doen aan die Zaanse 
identiteit.
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9. Sport
PvdA Zaanstad de nummer 1 partij in sport

SPORT9
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De PvdA heeft de afgelopen jaren op het gebied van sport veel bereikt. We waren de 
trekkers van de nieuwe sporthal in Zaandam Zuid, het nieuwe zwembad Crommenije, 
de nieuwe atletiekbaan, honkbal, softbal en korfbal op sportpark De Omzoom in Sae-
ndelft, het nieuwe topsportcentrum De Koog, we hebben AZ naar de Zaanstreek ge-
haald. De aankomende jaren wordt sportpark het Hoornseveld vernieuwd en uitgebreid 
met het nieuwe topsportzwembad De Slag.

Sport voor iedereen
Sport geeft plezier, je maakt vrienden en 
is belangrijk voor de lichamelijke en  
mentale ontwikkeling. Hoe oud of jong je 
bent, sportief of minder sportief, of als je 
een lichamelijke of geestelijke beperking 
hebt, sporten hoort voor iedereen toe-
gankelijk en betaalbaar te zijn.  
Daarnaast moeten sportende Zaankan-
ters zeker zijn van een veilig sportklimaat 
waarin geen ruimte is voor seksuele en 
racistische intimidatie. Een veilig klimaat 
waarin iedereen zich welkom en veilig 
voelt.

Wat wij willen:
• De PvdA wil dat kinderen uit gezinnen 

met een laag inkomen kunnen spor-
ten. De Meedoen Zaanstad regeling 
wordt voortgezet in een Stadspas en 
we verruimen de regeling voor inwo-
ners met een inkomen tot 120- 130% 
van het wettelijk sociaal minimum. Zo 
ondersteunen we meer gezinnen en 

kunnen meer kinderen meedoen aan 
sport.

• Er komt een regeling voor volwasse-
nen met een inkomen tot 130% van 
het wettelijk sociaal minimum.

• Samen met verenigingen uit Zaanstad 
en de regio zet het Sportbedrijf zich 
in voor het uitbreiden van het aanbod 
van sporten voor mensen met een 
beperking.

• Het sportbedrijf Zaanstad ondersteunt 
verenigingen met kennis en advies 
over Sporten voor mensen met een 
beperking.

• Het aanbod voor sporten voor mensen 
met een beperking wordt op de web-
site unieksporten.nl centraal aangebo-
den. Via de communicatiekanalen van 
Zaanstad wordt de website onder de 
aandacht gebracht bij inwoners.

• De gemeente heeft een verbindende 
rol tussen zorgaanbieders en sport-
aanbieders.

• Het meldpunt veilig sportklimaat bij 



de GGD wordt voortgezet en blijvend 
onder de aandacht gebracht.

• Verenigingen in Zaanstad worden 
gestimuleerd om een vertrouwensper-
soon in te stellen.

• Verenigingen in Zaanstad worden 
gestimuleerd om op coming-out day 
(11 oktober) de regenboogvlag te 
hijsen. 

• De Zaanse Experience weken voor 
sport en cultuur komen elk jaar terug.

Ruimte om te sporten en bewegen
Er wordt veel gesport in Zaanstad. Daar-
voor zijn goede sportvelden, voldoende 
sporthallen, zwembaden en gymzalen 
nodig. Zaankanters sporten ook steeds 
meer op straat, in parken, en zwemmen 
in openbaar water. Onder jongeren zijn 
de Urban sporten populair. De skatebaan 
onder de A8 is al jaren een groot succes. 
Sporten helpt om gezond te blijven. Daar-
voor is een omgeving nodig die uitnodigt 
om te sporten.

Wat wij willen:
• We zorgen voor voldoende sportcom-

plexen voor binnen- en buitensporten.
• We helpen sportverenigingen met het 

verduurzamen van de accommoda-
ties.

• Bij de aanleg of renovatie van spor-
taccommodaties en velden kiezen 
we voor materialen met een lage 
milieubelasting.

• Sportaccommodaties richten we zo in 
dat ze meervoudig gebruikt worden. 
Een mooi voorbeeld is de topsporthal 
in Koog. Overdag wordt de ruimte 
gebruikt voor buitenschoolse opvang 
(BSO).

• Er komt een nieuwe sporthal, de Tref 
geheten.

• Bij de inrichting van parken en straten 
houden we rekening met de behoefte 
om te sporten en te bewegen.

• We investeren ook in voorzieningen 
voor individuele sport en recreatie. 
Denk daarbij aan wandel-, hardloop 
en mountainbikeroutes in de open 
lucht, maar ook buitenfitness of yoga 
in de parken.

• Samen met inwoners worden er initi-
atieven opgezet voor beweegplekken 
in de wijk, zoals jeu de boules banen, 
Cruijff courts, natuurspeelplaatsen.

• We investeren in plekken voor Urban 
sports zoals BMX, Steps, Skateboar-
den, skeeleren, Free runnen.

• Bij nieuwbouwprojecten wordt er 
rekening gehouden met commerciële 
ruimtes om te sporten. Met het toe-
nemen van de leeftijd kiezen inwoners 
steeds vaker om te sporten in een 
sportschool. 

• Sportpark Vijfhoek wordt vernieuwd. 
Met de geplande woningbouwont-
wikkelingen in de Achtersluispolder 
wordt de ontwikkeling van Sportpark 
Vijfhoek meegenomen. 

Topsport en breedtesport
Sport is passie en nog heel veel meer. 
Elke week weer staan vele vrijwilligers 
van verenigingen voor dag en dauw op 
om het beoefenen van hun sport in onze 
gemeente mogelijk te maken. Daarmee 
leveren ze een onmisbare bijdrage voor 
het vitaal en krachtig houden van onze 
lokale samenleving. Topsporters ontwik-
kelen zich vanuit de breedtesport. Tegelijk 
zijn topsporters voorbeelden die mensen 

aantrekken om te gaan sporten. De top- 
en breedtesport versterken elkaar.

Wat wij willen:
• Topsporters worden door gemeen-

te en Stichting Topsportfonds 
Zaanstreek ondersteund.

• Topsport evenementen worden naar 
Zaanstad gehaald en gebruikt om 
Zaanstad op een positieve manier te 
presenteren. Daarnaast dragen top-

sportevenementen bij om Zaankanters 
aan te zetten tot sporten en bewegen.

• Tijdens het jaarlijkse sportgala worden 
bijzondere sportprestaties en vrijwilli-
gers in het licht gezet.
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10. Economie
De PvdA wil de Economie versterken voor  
een duurzame toekomst.

ECONOMIE10
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Landelijk daalde de economie als gevolg 
van de Coronacrisis in 2020 met 3,8%, in 
Zaanstad was dat 2%. Deze lagere daling 
vloeide voort uit het feit dat Zaanstad 
veel productiebedrijven kent, zoals 
industrie en bouw . Hoewel het aantal 
faillissementen slechts licht hoger lag dan 
voorgaande jaren (o.a. door staatssteun) 
is de verwachting dat dit de komende 
jaren nog zal gaan stijgen. 
Verschillende sectoren zoals toerisme, 
cultuur, horeca en detailhandel zijn door 
de gevolgen van Covid-19 zwaar getrof-
fen. Hoewel herstel zichtbaar wordt zien 
we ook dat bijvoorbeeld de leegstand 
in de detailhandel een meer structureel 
karakter heeft gekregen. 
De PvdA wil in samenwerking met de 
ondernemers in Zaanstad en de Metro-
poolregio Amsterdam de economische 
positie van Zaanstad verder ontwikkelen. 
Duurzaamheid, het aantrekken van 
innovatieve bedrijvigheid en het verder 
ontwikkelen van een circulaire economie 
zijn daarbij belangrijke pijlers. We willen 
echter wel het historische karakter van de 
Zaanstreek intact houden en binnenste-
delijk wonen uitbreiden.
In Zaanstad is de industrie al eeuwen on-
losmakelijk verbonden met de stad. Deze 
verbintenis brengt de stad al eeuwen lang 
veel voorspoed, echter brengt het ook 

uitdagingen met zich mee. Het is dan ook 
essentieel om een constructieve samen-
werking tussen gemeente en industrie tot 
stand te brengen.
 
 Wat willen wij:
• Bij vaststelling van bestemmingsplan-

nen voldoende rekening houden met 
gewenste toekomstige ontwikkelingen 
en voldoende ruimte voor wonen én 
werken.

• Goede aansluiting tussen beschikbare 
beroepsbevolking en bedrijven met 
speciale aandacht voor praktisch en 
middelbaar opgeleiden.

• Bij het kernwinkelgebied zorgen we 
voor goede en voldoende fietsenstal-
ling, elektrische oplaadpunten voor 
e-bikes en veilige fietsroutes.

• Het kernwinkelgebied is autoluw/
autovrij en blijft bereikbaar voor ont-
sluitende buslijnen van het OV.

• Voor het parkeren aan de rand van 
het kernwinkelgebied zijn voldoende 
parkeer- en oplaadvoorzieningen, ook 
voor het stallen van deelauto’s.

• De inrichting van de openbare ruimte 
met veel groen in het centrum is aan-
trekkelijk, en we houden het schoon. 

• Een goede ontsluiting en effectieve 
aansluiting van de infrastructuur van 
bedrijfsterreinen (wegen, openbaar 



vervoer).
• In onze Zaanstad pakken we de 

leegstand in de binnenstad/het cen-
trum aan door het invoeren van een 
leegstandsverordening.

• De straten, die buiten het kernwin-
kelgebied vallen, transformeren we 
naar woonstraten. Waar nodig passen 
we de bestemmingen van panden 
daarvoor aan.

• De gemeentelijke dienstverlening via 
een digitaal, ondernemersloket dient 
ondernemersgerichter te worden ge-
maakt. Teneinde vestiging van (nieu-
we) bedrijven te bevorderen en het 
bureaucratische proces van vergun-
ningverlening voor de aanvrager zo 
goed mogelijk te laten verlopen, biedt 
de gemeente de mogelijkheid gebruik 
te maken van een contactambtenaar 
die behulpzaam is bij dit proces.

• accountmanagers inzetten bij acquisi-
tie van bedrijven voor onze bedrijfster-
reinen.

• Dat Zaanstad een aantrekkelijke 
vestigingsplaats wordt voor bedrijven 
die actief zijn op het gebied van duur-
zame, prefabwoningen, houtbouw en 
circulaire bouw.

• Zzp’ers blijven een belangrijke factor 
binnen de Zaanse economie. 
In Zaanstad lag in 2019 het niveau van 
het aantal Zzp’ers op 11.4% van de 
werkende bevolking. Binnen Zaanstad 
zijn zzp’ers van groot belang en moe-
ten worden ondersteund. 

• De PvdA wil laagdrempelige dienst-
verlening ter ondersteuning en ter 
bevordering van de bedrijfsvoering 
van zzp’ers.

• De PvdA blijft voorstander van de 
mogelijkheid tot het behouden van 

kwijtschelding van gemeentelijke be-
lasting voor zzp’ers die het financieel 
moeilijk hebben.

• Voldoende bedrijfsruimten (verzamel-
gebouwen) voor zzp’ers in de stad.

• Actief beleid op langdurige leegstand 
van bedrijfspanden om ruimte te 
creëren voor nieuwe bedrijvigheid en/
of woonruimte.

Gecombineerd wonen en werken 
en Toerisme
Industrie en wonen schuiven, schuren en 
komen samen. Zware industrie verplaatst 
zich in toenemende mate naar indus-
triegebieden aan de rand van Zaanstad. 
Waar mogelijk ontwikkelt Zaanstad 
plannen om wonen en werken op indus-
trieterreinen te combineren. 
Om toerisme op een juiste manier te 
versterken is een zorgvuldige blik nodig 
op mogelijkheden, kansen en conse-
quenties. De Zaan kan daarvoor worden 
benut als verbindende schakel tussen 
deelgebieden van Zaanstad.

Wat willen wij:
• De PvdA wil blijvend aandacht voor 

voldoende ruimte voor kleine en lokale 
detailhandel in de wijken. Dat maakt 
de buurt interessant en levendig.

• We gaan door met het bevorde-
ren van kleinschalige bedrijven 
en bedrijfsverzamelgebouwen op 
binnenstedelijke locaties voor de 
sector dienstverlening en de creatieve 
industrie.

• Structurele en langdurig leegstaande 
winkels en kantoren dienen alter-
natieve bestemmingen te krijgen, 
bijvoorbeeld wonen.

• Het transformeren van bedrijventer-
reinen tot gecombineerde woon- en 
werkgebieden versnellen.

• Door het inzetten op gezamenlijke 
projecten op het gebied van toerisme, 
cultuur, horeca, hotels en detailhandel 
krijgt toerisme een frisse impuls. 
Streekmarketing kan hierin een be-
langrijke rol in blijven spelen. 

• De groei van toerisme willen we 
reguleren in verband met overlast die 
ervaren kan worden. Denk aan over-
last door rolkoffers of parkeeroverlast. 
Daar nemen we maatregelen tegen. 

Sociaal ondernemerschap
Sociaal ondernemerschap heeft expliciet 
als doel specifiek sociale en/of duur-
zaamheidsvraagstukken op te lossen en 
wordt door de gemeente ondersteund. De 
PvdA staat voor een inclusieve samen-
leving waar iedereen kan meedoen. Er 
moet aandacht zijn voor de toegankelijk-
heid van gebouwen. We zijn van mening 
dat het toegankelijk maken van winkels en 
publieke gebouwen en bedrijven goed is 
voor de ondernemers en voor de mensen 
met een beperking. 

Wat willen wij
• Wij willen werken aan een gunstig 

vestigingsklimaat voor ‘Social Enter-
prises’. Door samen te werken willen 
we lokale regelgeving die belemme-
rend werkt, waar nodig aanpassen.

• PvdA wil dat er een beloningssys-
teem komt voor sociale ondernemers, 
die hebben bewezen positief bij te 
dragen aan de Zaanse samenleving. 

• Met lokale ondernemers maken we 
afspraken over de sociale agenda en 

de begeleiding van mensen naar werk.
• Wij willen een fonds, vergelijkbaar 

met het gevelfonds, waar bedrijven en 
organisaties in Zaanstad een beroep 
op kunnen doen als ze hun pand 
toegankelijk maken voor mindervalide 
mensen.

Ondernemersinitiatieven
Ondernemersinitiatieven, zoals ’t Lo-
kaal in Wormerveer, die tot doel hebben 
om ondernemers, onderwijs zorg en 
gemeente fysiek en digitaal bij elkaar te 
brengen (bemiddeling, stages, mantel-
zorg) worden ondersteund. 

Wat willen wij:
• PvdA wil ook andere bedrijventer-

reinen stimuleren om met dergelijke 
initiatieven te komen.

• We steunen initiatieven van de BIZ 
en de lokale ondernemers om de 
stadskern op de Dam aantrekkelijk te 
maken. 

• De Dam is een plein voor de horeca, 
maar mensen die even in de gezellig-
heid willen zitten zonder een drankje 
te bestellen moeten ook een plek 
hebben.

• Samenwerken met de industrie aan de 
verdere ontwikkeling van Techlands 
(wereldklasse MBO-onderwijs).

• Samen met de industrie (Zaanstad 
Maakstad), uitwerking geven aan de 
plannen om waterstof en elektriciteit 
in te zetten ipv gas.
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11. Bereikbaarheid
Goede bereikbaarheid is belangrijk  
in een groeiende stad

BEREIKBAARHEID11
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Een goed bereikbare stad is belangrijk voor de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid 
van Zaanstad. Voor de leefbaarheid en veiligheid is het noodzakelijk om fietsen en 
wandelen te stimuleren. Met meer inwoners wordt het verkeer drukker. De uitdaging is 
om de juiste balans te vinden tussen alle vormen van vervoer. De bereikbaarheid van 
winkels met de auto blijft belangrijk, bijvoorbeeld voor mensen met een beperking en 
soms zijn inwoners afhankelijk van een auto voor de uitvoering van een beroep zoals 
verloskundigen. Samen moet we dus op zoek naar oplossingen voor een leefbare, 
veilige en bereikbare toekomst.

Openbaar Vervoer voor iedereen
Toegankelijk openbaar vervoer geeft vrij-
heid. Of je nu naar de muziekschool gaat, 
op visite bij vrienden of familie of winkels 
bezoekt, inwoners van Zaanstad moeten 
kunnen rekenen op een betrouwbaar 
openbaar vervoer. Zo kunnen we allemaal 
meedoen aan de samenleving.

Wat wij willen:
• Het aanleggen en in stand houden een 

van hoogwaardig OV-netwerk met een 
goede bereikbaarheid van belangrijke 
voorzieningen zoals ziekenhuizen, 
gezondheidscentra, scholen en 
crematoria/begraafplaatsen en druk 
bezochte sportaccommodaties 
(nieuwe zwembad op Hoornseveld) 
in stand. In onze stad moet voor de 
ontsluitende buslijnen de loopafstand 
tot een halte 400 meter zijn en voor 
de snelle regionale lijnen (R-Net) is dit 

800 meter.
• Wij ervoor zorgen dat het openbaar 

busvervoer toegankelijk is voor men-
sen met een fysieke beperking en wij 
zorgen ervoor dat de looproutes naar 
haltes en treinstations toegankelijk 
zijn voor mensen met een fysieke 
beperking.

• De looproutes naar bushaltes en trein-
stations zijn toegankelijk voor mensen 
met een beperking.

• Het OV is vanaf 2025 emissievrij. Nieu-
we bussen maken vanaf 2025 gebruik 
van 100% hernieuwbare energie of 
brandstof die zoveel mogelijk regio-
naal wordt opgewekt.

• In de Vervoerregio Amsterdam blijven 
wij ons inzetten voor het doortrekken 
van de Noord-Zuidlijn naar Zaandam. 
Er komt in ieder geval een HOV-ver-
binding (bus/tram/metro) van station 
Kogerveld via de Wibautstraat naar 



de Achtersluispolder als toekomstig 
woon/werkgebied en van daar naar 
Amsterdam Noord.

• In Zaanstad oost vanaf station Koger-
veld komt een tramverbinding richting 
Achtersluispolder via de Wibautstraat. 
Dit sluit aan bij toekomstige ontwikke-
lingen in de woningbouw.

• De PvdA is voor frequenter trein-
verkeer. Een voorwaarde voor meer 
treinverkeer is dat de gelijkvloerse 
spoorwegovergang bij de Guisweg 
verdwijnt. 

• Bij treinstations en bushaltes zijn goe-
de parkeervoorzieningen voor fietsers 
en deelmobiliteit.

• Door aantrekkelijke stations en haltes 
en een goede ontsluiting met de fiets 
te faciliteren wordt het aantrekkelijker 
om met het OV te reizen. Bijvoorbeeld 
op station Wormerveer waar de 
situatie voor het busvervoer nu niet 
overzichtelijk is.

• We blijven de buurtbus in Westzaan 
steunen.

• Dat de Zaan Ferry zero-emissie aan-
gedreven wordt. 

Fietsen en wandelen
Fietsers moeten in Zaanstad ruim baan 
krijgen. Daarmee willen we het aandeel 
van fietsen in het verkeer verhogen. Met 
de opkomst van de elektrische fiets wordt 
de fiets steeds meer een alternatief voor 
de auto, ook voor het woon- werkverkeer. 
De snelheidsverschillen op fietspaden 
zijn de afgelopen jaren toegenomen. Dit 
vraagt om verbreding van fietspaden voor 
een betere veiligheid. Ook moeten het 
Zaanse en regionale netwerk van fietspa-
den worden verbeterd en uitgebreid

Wat wij willen:
• We leggen meer fietspaden aan, 

zorgen voor veilige fietsroutes naar 
scholen en kiezen binnen Zaanstad 
standaard voor 30 km per uur. Zones 
met 50 km per uur worden de uitzon-
dering.

• We verbreden fietspaden. Voor de 
afmetingen wordt onderscheidt 
gemaakt tussen het reguliere netwerk, 
hoofdfietsroutes en doorfietsroutes.

• Goede belijning maakt fietspaden 
veiliger, ook in het donker.

• Bij kernwinkelgebieden, treinstations 
en bushaltes zorgen we voor goede 
en voldoende fietsenstallingen, elek-
trische oplaadpunten voor e-bikes en 
veilige fietsroutes.

• Onnodige paaltjes en obstakels wor-
den verwijderd. Daarmee vergroten 
we de veiligheid.

• Aanlooproutes naar stations en bus-
haltes worden in een straal van 800 
meter verbeterd.

• Er komen aantrekkelijk en toegankelij-
ke wandelpaden.

• Er is voldoende ruimte op de stoepen 
om ook met een rollator of rolstoel je 
veilig te verplaatsen.

Bereikbaarheid van en verkeersvei-
ligheid om scholen
Kinderen moeten veilig naar school kun-
nen. We stimuleren daarbij het fietsen en 
wandelen naar school.

Wat wij willen:
• Alle kinderen gaan in onze stad veilig 

naar school. De meeste kinderen en 
ouders kunnen dat prima zelf regelen, 
maar soms lukt dat niet. In dat geval 

helpen we en zorgen we voor laag-
drempelig leerlingenvervoer.

• We zorgen ervoor dat ieder kind veilig 
naar school kan fietsen en ontmoedi-
gen dat ouders hun kinderen met de 
auto brengen. De directe omgeving 
van scholen is verkeersveilig voor 
kinderen en hun ouders.

• Rondom elke school richten we de 
straten in als schoolzone. Rondom 
scholen is veiligheid voor kinderen het 
belangrijkste en krijgen voetgangers 
en fietsers voorrang.

Autoverkeer en parkeren
We hanteren verschillende parkeer-
normen. In Zaanstad kiezen we voor 
binnenstedelijk bouwen. We doen dit 
om het groen te sparen. Daarmee krijgt 
Zaanstad gebieden die meer verstede-
lijken. Daarnaast hebben we de Zaanse 
dorpen. Het verschil tussen de dorpen 
en de stad vraagt om een verschillende 
aanpak in de parkeerbehoefte. De ruimte 
om te bouwen is schaars en de behoefte 
aan betaalbare woningen groot. In de 
gebieden die steeds meer verstedelijken 
moeten we daarom met voorrang inzetten 
op meer deelauto’s om het autobezit te 
verlagen en de voordelen die het reizen 
per auto biedt daarnaast te behouden. 

Wat wij willen:
• Om de ontwikkeling van binnenstede-

lijke nieuwbouwwoningen betaalbaar 
te houden zijn lagere parkeernormen 
noodzakelijk. We gaan per gebied 
kijken naar de parkeernormen. Op 
drukke centraal gelegen plekken dicht 
bij de OV voorzieningen kiezen we 
voor lage parkeernormen. Dat geldt 

ook bij de bouw van sociale huurwo-
ningen. We zorgen dan wel voor een 
goede aansluiting op het openbaar 
vervoer, de aanleg van fietspaden en 
deelauto’s.

• In de parkeernormen maken we 
verschil tussen de verstedelijkte 
gebieden en de Zaanse dorpen.

• Om nieuwe buurten bereikbaar te 
houden voeren we als dat nodig is 
betaald parkeren in. Een draagvlak-
meting blijft daarbij onderdeel van het 
beleid.

• Voor het parkeren aan de rand van 
het kernwinkelgebied zijn voldoende 
parkeer- en oplaadvoorzieningen, ook 
voor het parkeren van deelauto’s.

• Als in niet stedelijke winkelgebieden 
de parkeermogelijkheden beperkt zijn 
kan een blauwe zone wordt ingevoerd.

Duurzaamheid, elektrisch vervoer 
en deelmobiliteit
In Zaanstad groeit de aankomende jaren 
het aantal inwoners. Om de stad leefbaar 
te houden hebben we verandering nodig. 
Schoon vervoer en minder autobezit is 
nodig voor een bereikbare toekomst.

Wat wij willen:
• Het OV is vanaf 2025 emissievrij. Het 

opladen gebeurt met 100% hernieuw-
bare energie die zoveel mogelijk lokaal 
of regionaal wordt opgewekt.

• We stimuleren in onze gemeente 
wandelen, fietsen en het gebruik van 
het openbaar vervoer en ontmoedigen 
het autogebruik. Daarmee vergroten 
we de leefbaarheid en verbeteren we 
de luchtkwaliteit.

• We stimuleren het deelgebruik van 
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elektrische auto’s en/of e-scooters. 
Daarbij is de toegankelijkheid en 
betaalbaarheid voor alle inwoners 
belangrijk.

• In de meer verstedelijkte gebieden 
in Zaanstad is deelmobiliteit overal 
binnen een straal van 300 meter aan-
wezig. Daarmee maken we het gebruik 
laagdrempeliger.

• Om de luchtkwaliteit te verbeteren en 
de uitstoot van stikstof te verminderen 
stellen we indien nodig een milieuzone 
in.

• Experimenten met mobiliteitspunten 
waarin je een deelauto, -scooter of 
-fiets kan gebruiken, die in de kernen 
bij de bushalte staan, juichen we toe. 
Dit zijn nieuwe vormen van flexibel OV, 
waarbij we wel waken voor betaal-
baarheid.

Infrastructurele projecten
Om de veiligheid, leefbaarheid en 
bereikbaarheid te verbeteren moeten we 
investeren in onze infrastructuur. Dit doen 
me samen met de Provincie, het Rijk en 
de Vervoersregio.

Wat wij willen:
• Doortrekken A8-A9. In Zaanstad 

Noord (Krommenie/Assendelft) is 
de belasting van de provinciale weg 
te groot. Daarmee staat al jaren de 
leefbaarheid en bereikbaarheid onder 
druk. Het doortrekken van de A8-A9 
helpt om dit te verbeteren. Bij een 
doortrekking van de A8-A9 wordt de 
snelheid bij de Coenbrug verlaagd 
naar 80km/u en komen er hogere 
geluidsschermen. Daarnaast wordt 
onderzocht in hoeverre betere ont-

sluiting via het OV de verkeersdruk in 
Zaanstad Noord kan verminderen.

• Derde ontsluiting voor Westerwate-
ring. Voor een goede spreiding van 
het verkeer aan de westkant van het 
spoor in Zaandam en Koog aan de 
Zaan is een 3e ontsluiting nodig.

• De gelijkvloerse kruising Provinciale 
weg en Hoornse lijn wordt vervangen 
door een Spoorviaduct.

• Verbeteren verkeersveiligheid bij 
kruising Provinciale weg/Prunuslaan 
en Witte Veerstraat.

• Verbeteren van de doorstroming op 
de Thorbeckeweg.

• Verbindingsweg Communicatieweg 
Noorderveenweg.

• Verbeteren van, of het bouwen van 
een nieuwe fietstunnel in Koog aan 
de Zaan. Daarmee wordt de barrière-
werking van het spoor verkleind en de 
verkeersveiligheid vergroot.

• Wij onderzoeken de mogelijkheid 
van 4 sporen tussen Zaandam en 
Alkmaar en bezien hierbij of ruimte 
gereserveerd moet worden voor deze 
spoorverdubbeling. 

• Bij beslissingen rond veranderingen in 
het OV onderzoeken wij per situatie of 
onze uitgangspunten toepasbaar en 
handhaafbaar zijn, of dat er een groter 
belang is. Deze uitgangspunten zijn

• We heffen geen haltes op
• We streven in heel Zaanstad naar 3 

ontsluitende bussen per uur
• Het ontsluiten van Peperstraat/

Vinkenstraat met R-Net lijnen zolang 
dat kan.
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12. Bestuur en  
Dienstverlening
Een overheid die samenwerkt, ondersteunt en servicegericht is
Veel gaat goed maar het kan nog beter!

Vergroten van de zeggenschap van 
inwoners 

Wat wij willen: 
• Iedereen moet betrokken kunnen zijn 

bij wat er in zijn of haar omgeving 
gebeurt. In elk raadsvoorstel geven we 
daarom expliciet aan op welke manier 
betrokkenheid en inspraak zijn geor-
ganiseerd en hoe ervoor is gezorgd 
dat iedereen de gelegenheid heeft om 
in een zo vroeg mogelijk stadium mee 
te praten. 

• Inspraak en betrokkenheid bij de 
lokale besluitvorming zijn belangrijk. 
Daarom is alle informatie die mensen 
opvragen in principe openbaar. Als 
inwoners en/of journalisten een be-
roep willen doen op de Wet Openbaar 
Bestuur, dan wordt dat verzoek altijd 
binnen de wettelijke termijn behan-
deld. De gemeenteraad krijgt jaarlijks 
een overzicht van de WOB-verzoeken 
en de wijze van afhandeling. 

• We versterken het burgerplatform 
waarin mensen, die gebruik maken 
van een gemeentelijke regelingen, 
bijvoorbeeld in het sociaal domein, 
vertegenwoordigd zijn om het 
gemeentelijk beleid en de uitvoering 
ervan beter te maken. 

• We willen gaan experimenteren met 
nieuwe vormen van inspraak om zo 
te ontdekken wat bij onze gemeente 
past. Zoals ‘Right to challenge’.

• We staan als PvdA midden in de sa-
menleving, zijn voor al onze inwoners 
benaderbaar en geloven in de kracht 
van het ombudswerk. Daarom orga-
niseren we in al onze buurten/dorpen 
spreekuren, zodat iedere inwoner met 
zijn of haar zorgen bij ons terecht kan. 

• In onze gemeente zorgen we voor 
voldoende stemlokalen, zodat ieder-
een in de directe omgeving zijn of haar 
stem kan uitbrengen. 

• Onze gemeente is zorgvuldig waar het 
gaat om de bescherming van privacy 
en de gegevens van haar inwoners. Bij 
aanbestedingen en subsidies weegt 
privacy mee. We zijn terughoudend bij 
het willekeurig verzamelen van data in 
de openbare ruimte. De data stellen 
we niet beschikbaar voor oneigenlijke 
doelen.

• Uitbreiding van het ambtenarenap-
paraat om te kunnen voorzien in de 
groei van de stad en de gewenste 
participatie.

Ruimte voor inwonersinitiatieven

Wat wij willen: 
• De gemeente zorgt voor inwoners 

en ondernemers voor een adequate 
ondersteuning bij vragen, klachten en 
vergunningverlening. 

• De dienstverlening moet toegankelijk 
zijn, onafhankelijk of men te laaggelet-
terd is of de taal onvoldoende spreekt. 

• Onze gemeente/stad/dorp staat open 
voor initiatieven van inwoners. Daarom 
maken we een beleidsplan inwoner-
sinitiatieven, waarin precies staat hoe 
mensen zelf aan de slag kunnen. We 
helpen inwonersinitiatieven bij het 
vergroten van hun bereik en vinden 
het belangrijk dat alle inwoners – niet 
alleen de meest mondige – deelne-
men aan inwonersinitiatieven. Deze 
initiatieven kunnen gratis gebruik 
maken van gemeentelijke publicatie-
kanalen zoals de gemeentepagina in 
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We zien gelukkig voorbeelden van hoe er 
verbeterslagen zijn gemaakt in de dienst-
verlening van de gemeente, we hebben 
ons daar als PvdA ook voor ingespannen. 
De gemeentelijke website is aangepast 
en meer toegankelijk gemaakt. Ook is er 
meer aandacht gekomen voor de wijze 
van communiceren door de gemeente. 
Bij tal van projecten worden bewoners 
‘eerder’ betrokken bij onderwerpen die 
hen raken. Dat is ook goed want de lokale 
overheid krijgt steeds meer taken en er 
wordt een sterker beroep gedaan op de 
zelfredzaamheid van mensen. 
Een groeiende stad en een participerende 
overheid vraagt om voldoende ambtelijke 
capaciteit. Momenteel wringt dit binnen 
de gemeentelijke organisatie. Meer capa-
citeit is nodig om in te kunnen spelen op 
de bestaande ambities.
Digitale media spelen een steeds 
belangrijkere rol in de communicatie en 
dienstverlening van de gemeente. Ook de 
omstandigheden en gevolgen van Corona 
maken de afhankelijkheid van inwoners 
en ondernemers naar de overheid steeds 
groter. We zijn ondanks Corona ook 
doorgegaan met initiatieven die leiden tot 
meer betrokkenheid van burgers bij de 

lokale democratie. Denk daarbij aan de 
(digitale) ideeënmarkt en het aanbieden 
van een dagdeel programma voor 
scholieren van zowel basis als voortgezet 
onderwijs op het stadhuis. Op die manier 
kun je laten zien hoe democratie werkt 
binnen de gemeente. 
Voor een gezonde democratie is het es-
sentieel dat iedere stem telt en dat ieder-
een zich gehoord voelt. Dat iedereen die 
wil, kan deelnemen. Dat de belangen van 
al onze inwoners – In de raad, maar ook 
daarbuiten – worden behartigd en ver-
dedigd. Burgerparticipatie is belangrijk. 
Inwoners weten vaak zelf het beste wat 
er in hun eigen omgeving speelt en welke 
oplossingen er mogelijk zijn. De gemeen-
te is daarom toegankelijk en benaderbaar 
voor al onze inwoners. We luisteren naar 
ervaringsdeskundigen en nemen hun 
aanbevelingen mee bij het verbeteren van 
de uitvoer van onze gemeentelijke taken. 
Daarbij is voor ons het algemeen belang 
altijd leidend. We zorgen ervoor dat alle 
inwoners, niet alleen die met de grootste 
mond, worden gehoord en zijn ons ervan 
bewust dat niet iedere groep zich even 
actief in inwonersinitiatieven roert.



wijk en de gemeentelijke website. 
• Alle wijken/dorpen kunnen in samen-

spraak met de wijkmanager hun eigen 
buurt/dorpsbudget besteden, waarbij 
inwoners mede bepalen waar ze het 
geld aan uitgeven. 

• De invloed van de wijkmanager binnen 
de gemeente moet vergroot worden. 
Omdat de wijkmanager de directe 
lijnen heeft met inwoners.

• Als gemeente is de houding niet 
meer ‘kan niet, mag niet’, maar ‘waar 
kunnen we helpen’. De mogelijkheden 
om zelf tuinen, plantsoenen, parken 
en speeltuinen te beheren worden 
vergroot.

• We moedigen initiatieven van inwo-
ners aan, die de sociale cohesie in een 
buurt/dorp vergroten, de leefomge-
ving vergroenen of energievoorziening 
verduurzamen. Daarom verankeren 
we buurtrechten, zoals het ‘Right to 
challenge’ en ‘Right to plan’, in onze 
lokale verordeningen 

• Initiatieven van inwoners steunen we 

alleen als ze breed gedragen worden. 
We willen voorkomen dat een mondi-
ge minderheid ten koste van een grote 
groep inwoners met gemeenschaps-
geld haar zin doordrijft. 

• Ambtelijke structuur van diensten 
en afdelingen. We zorgen ervoor dat 
binnen de gemeentelijke organisatie 
wordt samengewerkt, zodat het voor 
bewoners eenvoudiger wordt om hun 
ideeën te realiseren. 

Versterken van de raad 

Wat wij willen: 
• Onze gezonde lokale democratie 

wint aan kracht als de gemeenteraad 
ook in staat is haar controlerende, 
kaderstellende en volksvertegenwoor-
digende taak goed uit te oefenen. 

• We zien dat gemeenteraadsleden de 
combinatie van het politieke ambt, 
werk en hun privéleven lastig kunnen 
bolwerken. Hiervoor is voldoende 

fractieondersteuning wenselijk,  
zodat onze volksvertegenwoordigers 
hun controlerende, kaderstellende en 
volksvertegenwoordigende taak goed 
kunnen uitoefenen. 

• Veel belangrijke politieke beslissingen 
worden op regionaal niveau in ge-
meenschappelijke regelingen  
genomen. Als gemeenteraad heb-
ben we daar te weinig zicht op en 
kunnen we onze controlerende en 
kaderstellende taak onvoldoende/niet 
uitvoeren.  
Om de grip te vergroten maken we 
jaarlijks afspraken over wat de ge-
meenschappelijke regelingen moeten 
bereiken. Zo sturen we niet alleen op 
geld, maar ook op doelstellingen en 
maatschappelijke effecten. 

• Een beetje integriteit bestaat niet. 
We zijn daarom open over onze 
nevenfuncties en onthouden ons van 
stemming als belangenverstrengeling, 
of de schijn ervan op de loer ligt. 

• Inwoners krijgen de mogelijkheid om 
een onderwerp op de raadsagenda te 
zetten. Voor dit burgerinitiatief moeten 
ze […] handtekeningen verzamelen.

• Onze gemeente krijgt een kinder-/
jongerenraad, zodat ook deze nog 
niet stemgerechtigde groep gehoord 
wordt. De kinder-/jongerenraad wordt 
ondersteund door de griffie en pre-
senteert jaarlijks haar visie op de loka-
le uitdagingen aan de gemeenteraad;

• Onze gemeenteraad wordt bijgestaan 
door een kinder- jongerenraad. 

• Onze gemeente krijgt een door leer-
lingen op scholen gekozen kinderbur-
gemeester. Op die manier vergroten 
we de betrokkenheid van kinderen bij 
onze lokale democratie.

Versterken van de ambtelijke  
organisatie

• Een groeiende stad vraagt om groei-
ende ambtelijke capaciteit en goede 
dienstverlening.

• Diversiteitsbeleid is een belangrijk 
onderdeel bij de uitbreiding en de 
verbinding met de stad.

• De organisatie leert van successen, 
maar ook van fouten die zijn gemaakt.

• De gemeente Zaanstad is een 
aantrekkelijke werkgever. Zaanstad 
behoort tot de aantrekkelijkste ge-
meenten om voor te werken.
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13. Financiën
Een financieel beleid gericht om ook in de  
toekomst te kunnen blijven investeren in de Stad!

FINANCIËN13
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Zaanstad blijft de komende jaren groeien 
en dat vraagt om uitgebreide investe-
ringen in de stad. Om dat te kunnen 
realiseren kiest de PvdA ervoor om dat 
ook financieel op een verantwoorde wijze 
mogelijk te maken. Een eerste voorwaar-
de daarvoor is een sluitende meerjaren-
begroting. Grote investeringen brengen 
ook risico’s met zich mee en daarbij past 
een verantwoord weerstandsvermogen. 
Over de afgelopen jaren heeft Zaanstad 
tientallen miljoenen extra aan financiële 
middelen via de Metropool samenwerking 
en het Rijk weten te verwerven. Middelen 
die zijn dan wel worden ingezet voor 
sociaal maatschappelijke verbeteringen, 
infrastructuur en het versnellen van 
de woningbouwopgave. De PvdA blijft 
inzetten op het verwerven van extra (rijks)
financiering voor de grote opgave waar 
Zaanstad voor staat.

Wat wij willen:
• Een sluitende meerjarenbegroting.
• Een verantwoorde risicoreserve om 

tegenvallers in de begroting te voor-
komen.

• Bij tekorten in een specifiek domein 
wordt niet strikt gekeken naar hoe dat 
alleen kan worden opgelost binnen 
dat domein. Domein overstijgend 
wordt gekeken wat effecten zijn op 

inwoners en de ontwikkeling van 
de stad. Dit bepaalt de keuzes die 
worden gemaakt, geen vooraf vastge-
stelde budgetten maar de menselijke 
maat.

• Samenwerken met Rijk, Provincie en 
de Metropoolregio voor de benodigde 
cofinanciering.

Uitgaven worden alleen gedaan op basis 
van een gedegen dekking en een zorgvul-
dige afweging over nut en noodzaak voor 
de inwoners van Zaanstad. Met behulp 
van een financieel dashboard en erkende 
parameters wordt de invloed van grote 
investeringen doorberekend in de toe-
komstige financiële positie van Zaanstad. 
De leningenportefeuille blijven we kritisch 
volgen om een beter financieel evenwicht 
te krijgen en om minder gevoelig voor 
renteschommelingen te zijn.  
Er wordt een nieuwe aanpak ontwikkeld 
met betrekking tot strategische grond-
positie(s), zodat we onze (woon)ambities 
kunnen waarmaken. In overleg met de 
Rijksoverheid wordt onderzocht of lokale 
overheden meer ruimte in het belasting-
domein kunnen krijgen. Bijvoorbeeld 
door bij de uitvoering van regelingen 
inkomensafhankelijke tarieven te hanteren 
of rijksbelastingen over te hevelen naar de 
lokale overheid.



Wat wij willen:
• Betere bewaking van de financiële 

positie van Zaanstad door monitoring 
van effecten van kosten bij investerin-
gen op de langere termijn.

• Voor sociale woningbouw gaan we 
ook een sociale grondprijs voor cor-
poraties realiseren.

• Om het eigen verdienvermogen voor 
de gemeente te verbeteren, gaan we 
meer kijken naar draagkracht.  
De PvdA kiest voor inkomensafhanke-
lijke bijdragen waar dat kan. 

• We willen meer lokale zeggenschap 
over het heffen en besteden van (rijks)
belastingen. Hierdoor wordt het lokaal 
bestuur versterkt en kunnen er  
gerichter keuzes worden gemaakt.  
Zonder dat dit leidt tot lastenverzwa-

ring voor de burgers. 
• De PvdA staat voor een verantwoord 

en toekomstbestendig financieel be-
leid. Investeren past bij een groeige-
meente als Zaanstad en daarbij hoort 
ook een sociaal en maatschappelijk 
passend voorzieningenbeleid. 

• De PvdA staat daarbij voor eerlijke 
lastenverdeling en zet zich daarbij in 
om de gemeentelijke lasten niet te 
laten stijgen.

De PvdA streeft naar een gezonde 
financiële huishouding voor de stad, maar 
het Rijk zal daarin een hogere bijdrage 
moeten leveren dan nu het geval is. Op dit 
moment krijgt de gemeente onvoldoende 
structurele middelen om haar taken op 
verantwoorde wijze uit te kunnen voeren!

14. Kandidatenlijst
PvdA Zaanstad 2022

1. 
René 
Tuijn 

2.
Eylem 
Köseoglu 

6.
Marieke 
Visser 

10.
Leny van 
Duivenvoorde 

8.
Jitske 
Brommet 

14.
Mark  
Damman

12.
Vincent 
Klemann 

3.
Tjeerd 
Pietersma

4.
Kübra 
Kara

5.
Geert 
Rijken 

9.
Gerben 
Eijzinga 

7.
Hans  
Stokebrand

13.
Rienk   
Spiekstra

15.
Songül 
Mutluer

11.
Jeremy 
Vroom
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