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INLEIDING
De Zaanse Inwoners Partij is een jonge partij in de Zaanse politieke wereld. Het is een
lokale partij pur sang. Een partij die losstaat van de landelijke partijpolitiek. Een partij
die opkomt voor de belangen van alle Zaanse inwoners. Een partij voor arm en rijk. Een
partij voor jong en oud.
De Zaanse Inwoners Partij beschikt over ervaren mensen die midden in de maatschappij
staan. Op de kieslijst komt u mensen tegen uit de zorg, het onderwijs, de sport, het
openbaar vervoer, etc. Mensen zoals u.
Mensen met verstand van zaken. Bovendien veel mensen met raadservaring.
De mensen van de Zaanse Inwoners Partij zetten zich in voor u en uw omgeving.
In de huidige raad heeft de Zaanse Inwoners Partij een zetel. Wij willen graag groeien.
Wij vragen uw steun om ons in de gelegenheid te stellen een nog duidelijker Zaans geluid
te laten horen.
De gemeente Zaanstad is een bijzondere gemeente. Een gemeente die in 1974 ontstaan
is door de samenvoeging van wat we nu kernen noemen. Door die samenvoeging is een
sterke gemeente ontstaan met inmiddels meer dan 150.000 inwoners. Een langgerekte
gemeente met veel verschillende problemen.
Problemen die vragen om oplossingen. De Zaanse Inwoners Partij wil een bijdrage
leveren aan die oplossingen.
In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het centrum van Zaandam. Dat heeft
geresulteerd in een centrum dat meer bezoekers trekt en dat overal in de wereld
aandacht trekt. Tegelijkertijd zijn er geluiden te horen uit andere delen van Zaanstad.
Geluiden die aangeven dat er te weinig geld en aandacht gaat naar de overige kernen.
De Zaanse Inwoners Partij wil het Inverdanproject graag afmaken, maar maakt zich ook
sterk voor alle andere delen van de gemeente. Zo willen wij graag een volwaardige
hulpsecretarie in Zaanstad Noord waar de inwoners van dit deel van Zaanstad terecht
kunnen voor alle gebruikelijke zaken en niet alleen voor het maken van een afspraak
voor het Stadhuis in Zaandam. Het aanvragen en ophalen van een rijbewijs of paspoort
en het doen van aangifte van een geboorte zou hier mogelijk moeten zijn.
Wij vinden het terecht dat mensen in Zaanstad Noord zich verenigen om aandacht te
vragen!
Wij vinden het terecht dat mensen buiten Zaandam zich zorgen maken over het
voorzieningenniveau!
Wij vinden het terecht dat mensen in de voormalige dorpen zich druk maken over de
eigen historie, de eigen identiteit!
Ons verkiezingsprogramma is geschreven in duidelijke taal. Het is voor iedereen
toegankelijk. Dat geldt ook voor de Zaanse Inwoners.
Wij nodigen u nadrukkelijk uit om met ons in gesprek te gaan.
Wij nodigen u uit om aan te geven wat voor u belangrijk is.
Wij nodigen u uit om samen met ons te bouwen aan een mooie gemeente
met oog voor detail.
Met vriendelijke groet,
Namens de Zaanse Inwoners Partij
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1. ECONOMIE
Zaanstad is in de regio een druk economisch kruispunt. We zijn sterk in de sectoren food,
metaal, transport en logistiek. Daarnaast zijn wij een belangrijke speler in de
maakindustrie. We zien echter ook dat de economie aan het veranderen is.
Het aantal zelfstandigen zonder personeel neemt nog steeds toe. Er wordt minder
geëxperimenteerd met flexwerkplekken en andere creatieve- en flexibele ruimtes, er
worden weer meer vaste banen gecreeerd en jongeren richten hun blik weer meer op de
toekomst. De gemeente moet inspelen op de vindingrijkheid van mensen en bedrijven.
Zij moet in haar beleid ruimte bieden voor de economische realiteit van nu en die van de
toekomst. Als onderdeel van de regio Amsterdam moeten wij er voor zorgen dat we een
belangrijke speler blijven en optimaal profiteren van de economische groei in deze regio.
Een mix van bedrijvigheid en wonen is één van de kenmerken van Zaanstad. Dit
voorkomt dat er een slaapstad ontstaat. Wij zien zeker mogelijkheden om dit in de
toekomst nog meer ruimte te geven. Daarbij valt te denken aan ondermeer de Hemmes
en het Hembrugterrein. Het Hamburgse model kan daartoe als inspiratie dienen.
Er is nog altijd sprake van kantorenleegstand al zien we wel meer transformaties naar
andere bestemmingen zoals hotel en starters appartementen. De gemeente zal derhalve
in haar beleid de afweging bij elk project moeten maken of er medewerking verleend
wordt aan de bouw van nieuwe kantoren.

Voor een gezonde economische toekomst zijn ondernemers onmisbaar. Belangrijk vinden
wij de wijkeconomie door middel van kleine winkelcentra en kleine, bij voorkeur unieke,
bedrijven die voor de levendigheid van de wijk van belang zijn. Extra aandacht is er voor
kansrijke gebieden zoals de Zaanbocht in Wormerveer en de Westzijde in Zaandam.
De gemeente verleent haar medewerking om zoveel mogelijk winkelleegstand te
vermijden, dan wel terug te dringen.
De Zaanse Inwoners Partij onderschrijft het belang van de koopzondagen.
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Wij willen een situatie dat ondernemers niet om Zaanstad heen kunnen door te zorgen
voor gunstige vestigings- en verblijfsvoorwaarden.
Het terugdringen van overbodige regels en vergunningen moet het voor ondernemers
makkelijker en aantrekkelijker maken om te kiezen voor Zaanstad.
De gemeente dient een krachtige promotie- en acquisitiestrategie te voeren om nieuwe
bedrijvigheid binnen te halen. Een proactieve houding past daarbij.
Naast belangrijke gebieden als Inverdan, Zuiderhout en het Hembrugterrein kijkt de
Zaanse Inwoners Partij ook nadrukkelijk naar de winkelkernen in Zaanstad-Noord. In de
komende raadsperiode moet gestreefd worden naar het behoud en de versterking van
deze kernen.
Oudere bedrijventerreinen zoals Molletjesveer-Noord en Kogerveld-Zuid verdienen nog
steeds aandacht of transformatie en/of revitalisatie haalbaar is.
De gemeente dient een intensiever contact te onderhouden met de diverse
belangengroepen. Er is een ondernemers/gemeente/onderwijs gespreksgroep.
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2. VERKEER EN VERVOER
Infrastructuur
De bereikbaarheid van Zaanstad is zeer belangrijk, niet alleen per auto maar ook via het
openbaar vervoer en via de fiets. Het hoofdwegennet is in de afgelopen jaren sterk
verbeterd door de realisatie van de tweede Coentunnel en de Westrandweg.
Een aansluiting op het lokale wegennet kan dan het beste bij Zaandijk gebeuren. Op
deze wijze wordt ook de drukte bij de spoorse doorsnijding bij de overweg Guisweg
teruggedrongen. Er moet een ontsluiting oost-west van de stad komen.
Een nog betere afstelling van de verkeerslichten draagt bij aan het optimaliseren van de
verkeersstromen. Een groene golf zorgt voor minder wachtende auto’s bij de
verkeerslichten. Dat is goed voor de doorstroming, maar ook voor de luchtkwaliteit.
Het wegennet in Zaanstad Noord is ternauwernood toereikend. Bij calamiteiten op
bijvoorbeeld de N246 blijkt de kwetsbaarheid van de infrastructuur in Zaanstad Noord.
Mede daarom moet er heel goed gekeken worden naar de renovatie van de Zaanbrug. De
beoogde locatie moet de meest optimale zijn voor de inwoners in Zaanstad Noord. De
overlast van de werkzaamheden dienen tot een minimum te worden beperkt. Dat geldt
voor het bereikbaar houden van de woningen en bedrijven, maar ook voor de tijdsduur
van de werkzaamheden.
Overige knelpunten zoals de Prins Bernhardrotonde dienen zo spoedig mogelijk te
worden aangepakt.
Het renoveren van de Wilhaminasluis moet eindelijk afgerond gaan worden, de overlast
duurt al veel te lang.

Parkeren
Voldoende parkeerplaatsen en fietsparkeerplaatsen zijn essentieel voor een
aantrekkelijke, veilige stad.
Betaald parkeren reguleert de schaarste in de openbare ruimte, maar mag geen melkkoe
zijn. De Zaanse Inwoners Partij is tegen een verdere stijging van parkeerkosten en
betaald parkeergebieden.
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Uitbreiding van gebieden met betaald parkeren mag alleen bij een aanwijsbare noodzaak
en voldoende draagvlak bij de bewoners.
Wij zijn voor een goede controle op misbruik van algemene invalidenparkeerplaatsen en
meer verlaagde stoepranden voor rolstoelers. Het stadhuis, openbare gebouwen en het
centrum moeten rolstoelvriendelijk zijn.
Openbaar vervoer
De Zaanse Inwoners Partij zal zich blijven inzetten voor goed en betaalbaar openbaar
vervoer. Wij willen een duidelijke en eenduidige ritprijs in de gehele vervoersregio.
Openbaar vervoer moet een interessant alternatief zijn voor de auto in de gehele
metropoolregio. Zaanstad is een belangrijk kruispunt in deze regio.
Ook een proef met gratis openbaar vervoer, na de spits, voor 65+ en mensen met een
sociaal minimum juichen wij toe. Na de spits daalt het passagiersaanbod en is er dus
ruimte. Geld voor deze proef is er, als de opbrengst van de door de SRA opgelegde
boetes aan vervoerders gebruikt wordt. Daarnaast is er een groot bedrag over van
mensen die niet uitchecken met hun OV- chipkaart.
Dit is een mooie kans om dit geld terug te laten vloeien naar deze groep gebruikers van
het OV.
De Zaanse Inwoners Partij vindt het van groot belang dat er sprake is van een goed
nachtnet met goede en regelmatige bus- en treinverbindingen.
Een goede aansluiting van de bussen uit Zaanstad en de metrohaltes van de NoordZuidlijn in Amsterdam zijn noodzakelijk voor het woon-werkverkeer.

Fiets
In Zaanstad wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de fiets. Goede en veilige fietsroutes
en voldoende fietsparkeermogelijkheden moeten de inwoners in staat stellen om dat
onverminderd te blijven doen.
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Een tweede grote fietsenstalling in het centrum van Zaandam is voor forenzen
noodzakelijk om de grote hoeveelheid fietsen een goede plek te geven.
Er moeten duidelijke bewegwijzeringen naar de fietsenstallingen komen. De gemeente
dient op regelmatige basis zgn. weesfietsen te verwijderen.
Ook overbodige fietspaaltjes die een gevaar vormen fietsers worden verwijderd.
De Vaartbrug over de Nauernasche Vaart moet worden vervangen door een breder
exemplaar om fietsers van en naar Krommenie en Wormerveer meer ruimte te bieden.
Tegelfietspaden die vernieuwd worden, worden uitgevoerd in asfalt of beton en krijgen
een breedte volgens de Crow-aanbevelingen.
De Houtveldtunnel in Zaandam moet behouden blijven voor een goede verbinding van en
naar Westzanerdijk.
De gemeente onderhoudt de fietspaden goed en regelmatig en vergeet de (hoofd-)
fietsroutes niet bij de gladheidbestrijding. Er moet een sluitend fietsnetwerk komen.

A8 - A9
Wij twijfelen aan de extra tijdwinst en voordelen van een aansluiting A8 – A9. De hoge
kosten 900 miljoen en de geringe tijdswinst (3,5 minuten) samen met de negatieve
milieu effecten op omwonenden geven ons sterke twijfels of er nog wel een aansluiting
moet komen. Dit moet eerst goed onderzocht worden.
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3. WONEN
Woningcorporaties
De woningmarkt lijkt weer wat in beweging te komen, maar de wachttijd voor een
woningzoekende is nog steeds te lang.
Het gaat voornamelijk om mensen die een duwtje in de rug nodig hebben, zoals mensen
met lagere inkomens en midden inkomens, starters, maar ook senioren. Voor deze
groepen is er nog weinig kans om op korte termijn aan een geschikte woning te komen.
Te hoge heffingen voor de woningcorporaties zullen niet bijdragen aan het bouwen van
woningen door woningcorporaties.
De slechte financiële situatie van deze corporaties dwingt hen leegkomende sociale
huurwoningen op te plussen naar de vrije sector of in de verkoop te doen, daardoor zal
het aantal sociale woningen in onze gemeente worden verminderd. Er moeten weer meer
sociale huurwoningen komen.
Om ervoor te zorgen dat er meer scheefwoners doorstromen naar duurdere woningen zal
er meer moeten worden gebouwd in het middensegment voor de middeninkomens.
Doorstromen naar een duurdere huurwoning moeten we stimuleren door het aanbieden
van een verhuiskostenregeling of door de huurgewenningconstructie weer van stal te
halen.
Een andere mogelijkheid zou zijn om huurders het recht te geven hun eigen huurhuis te
kopen onder gunstige voorwaarden. Hierdoor komt er ook geld beschikbaar voor de
corporaties.

Woonruimte verdeling
Het woonruimteverdelingsysteem is hard aan vernieuwing toe.
Aanpassing van regels moet ervoor zorgen dat de wachtlijst voor de Zaanse starters
kleiner wordt, maar ook voor de doorstroming van senioren naar een aangepaste woning.
Zaanstad beschikt, in verhouding tot de ROA-gemeenten, over een groot aanbod van
sociale huurwoningen.
De instroom van mensen uit een lage sociale klasse uit andere gemeenten van het ROAgebied is nog steeds hoog.
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De instroom van deze groep kwetsbaren stelt hoge eisen aan de Zaanse samenleving.
Eisen die de draagkracht van de Zaanse samenleving te boven gaan. Dat brengt risico's
met zich mee en het heeft gevolgen voor de wachttijden voor onze inwoners.
Zaankanters die 3 jaar ingeschreven staan in de gemeente Zaanstad hebben wat ons
betreft voorrang.
Leegstand
Binnen Zaanstad heeft men te maken met structurele leegstand van vastgoed.
Dit leidt tot grote financiële nadelen en geeft ongewenste maatschappelijke effecten,
zoals verpaupering van de buurt. De gemeente kan en zal moeten ingrijpen als een
woning achterstallig onderhoud of bouwkundige gebreken heeft.
Toenemende leegstand op kantoren- en winkelmarkt vraagt om creatieve oplossingen.
We moeten deze bestaande gebouwenvoorraad tijdelijk hergebruiken door ze geschikt te
maken voor b.v. starterswoningen.
Dit kan in tegenstelling tot verpaupering een positieve impuls geven aan de
leefomgeving. Op deze wijze kan tevens het rendement op de leegstaande gebouwen
worden verbeterd. Vaak bevinden deze panden zich op een locatie op korte afstand vanof in het centrum en zijn ze daarmee dus aantrekkelijk voor een woonfunctie.

Kraken
De Zaanse Inwoners partij is tegen het kraken van leegstaande gebouwen.
Kraken is sinds 1 oktober 2010 een misdrijf.
De gemeente moet de wet handhaven. Hiervan afwijken is niet gewenst.
Krakers betalen vaak geen huur en benadelen anderen. Daarnaast brengt het kraken ook
een aantal risico's met zich mee, doordat deze personen niet altijd kunnen beschikken
over de Nutsvoorzieningen. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, zoals brand.
De Zaanse Inwoners Partij wil dat de gemeente gaat handhaven, maar wil tevens ook dat
de ontstane schade verhaald wordt op de veroorzakers.
De belastingbetaler hoeft immers niet op te draaien voor die schade.
Funderingsherstel
Binnen Zaanstad hebben we steeds vaker te maken met funderingsproblemen.
Een groot aantal inwoners kan daardoor in financiële problemen komen. Dit kan leiden
tot verkrotting van bepaalde buurten. Het tempo van het funderingsherstel zou eigenlijk
omhoog moeten al zien we wel de financiële beperkingen hierbij.
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De Zaanse Inwoners Partij vindt dat de gemeente aan bewoners die niet in aanmerking
komen voor een financiering, een goedkope lening dient te verstrekken al mag er geen
sprake zijn van handhaven als mensen het geld echt niet hebben en moet er goed
gekeken worden hoe de staat van de fundering van de woning was op het moment van
aankopen.

De gemeentelijke belastingen
De woonlasten in Zaanstad zijn nu al jaren aan de hoge kant. Wij vinden dat nu het
economisch beter gaat een pas op de plaats terecht is. Voor ons betreft gaat die 1,9 %
prijsindexering in de ijskast. De burgers worden dan beloond in een groeiende economie.
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4. MILIEU
Zaanstad heeft de ambitie uitgesproken om in 2020 klimaatneutraal te zijn bijgesteld
naar 2030. Dat is een prima doelstelling, al vragen wij ons wel af of dat een realistisch en
haalbaar doel is. Toen deze doelstellingen begin jaren 2000 werden geformuleerd leken
de bomen nog tot de hemel te groeien. Voor het halen van deze doelstelling hebben we
de inzet van alle inwoners van Zaanstad nodig. Daarnaast hebben wij voor deze realisatie
ook de medewerking van onze buurgemeenten nodig.
Is milieu dan volkomen onbelangrijk? Nee, zeker niet!
De Zaanse Inwoners Partij is van mening dat indien er een boom gekapt wordt, er
minimaal één voor terug geplant moet worden. En dan ook een echte boom en geen
struikje! Bovendien vinden wij dat monumentale bomen een beschermde status
verdienen.

Wij willen graag onderzoeken of het aanleggen van meer stadstuinen op braakliggende
terreinen mogelijk is. Dat is fijn voor de buurt ( het ziet er een stuk aantrekkelijker uit)
en zorgt voor meer groen in Zaanstad. Ook stadslandbouw kan een interessante optie
zijn.
Bij maaiwerkzaamheden moet er rekening worden gehouden met bijzondere flora en het
broedseizoen van de diverse weidevogels.
Wij zijn voor het plaatsen van zonnepanelen en/of daglichtcollectoren.
Energieleveranciers zouden een rol kunnen spelen in het op grote schaal plaatsen
daarvan, zodat meer mensen, wellicht op huurbasis, kunnen kiezen voor deze vorm van
energie, of voor financiering door de gemeente tegen 2% rente.
Wij zijn tegen het plaatsen van extra windturbines op land. Een nieuwe windturbine met
een hogere opbrengst ter vervanging van meerdere oude turbines is wel een goed idee.
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Stortplaats Nauerna moet volgens de gemaakte afspraken zo snel mogelijk dicht. De
veiligheid moet te allen tijde gegarandeerd worden. De omvorming naar een recreatief
gebied dient zo spoedig mogelijk te geschieden.

De Zaanse Inwoners Partij is blij met de toenemende interesse in kringloopwinkels en
repair cafés. Door hergebruik neemt de hoeveelheid afval af hierbij kunnen de
grondstoffenrotondes hun waarde bewijzen. Wij zijn voor een circulaire economie,
waarbij grondstoffen worden hergebruikt, zoals het invoeren van statiegeld op PETflessen en blikjes. Er bestaan in de ideale toekomst dan ook geen afvalstoffen meer.
Gescheiden ophalen van reststoffen voor hergebruik heeft onze voorkeur.
Op plaatsen met veel zwerfvuil moet gekeken worden of er wel genoeg containers staan
en of deze voldoende vaak geleegd worden.
Het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets moet aangemoedigd worden.
Een voorwaarde is dan wel dat er gezorgd wordt voor goede verbindingen voor het OV in
heel Zaanstad en goede parkeervoorzieningen voor de fietsen.
Stimuleer dat senioren niet in de auto stappen door het gratis aanbieden van openbaar
vervoer buiten de spits. Een proef op dat gebied zal door ons enthousiast begroet
worden.
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5. SOCIAAL CULTUREEL WERK EN JONGEREN
Het sociaal culturele werk in Zaanstad is in de afgelopen jaren niet eenvoudiger
geworden.
De jongerenwerker wegbezuinigd door het vorige college blijkt nu toch min of meer
onmisbaar te zijn en zal dan ook terugkeren. Wij kunnen dit alleen maar toejuichen.
Er zijn de komende jaren veel vrijwilligers nodig maar hun aantal neemt o.a. door de
vergrijzing af.
De Buurthuizen zullen het eigen verdienvermogen moeten vergroten om financieel het
hoofd boven water te kunnen houden. Dat is ook de reden dat de Zaanse Inwoners Partij
voor het verruimen van de mogelijkheden is. Een vaste beheerder is onontbeerlijk.
Een toegankelijk buurthuis kan het terugdringen van het aantal hangjongeren
bevorderen door het organiseren van activiteiten die aansluiten bij de diverse
doelgroepen.

We moeten zien te voorkomen dat jongeren, uit verveling, rottigheid uithalen. Vaak leidt
die verveling tot vernielingen. Dit kost de gemeenschap veel geld.
De Zaanse Inwoners Partij wil graag de dialoog aangaan met jongeren om te komen tot
een ruimer aanbod van activiteiten.
Gemotiveerde jongeren dienen de ruimte te krijgen om voor hun doelgroep gepaste en
betaalbare voorzieningen te realiseren. Jongerenorganisatie Raaz is hierbij een goed
voorbeeld.
Er moet beter gekeken worden naar wat de instellingen daadwerkelijk nodig hebben en
uitgeven. Ook hier zal de subsidiestroom tegen het licht gehouden moeten worden. Een
andere verdeling kan effectiever uitpakken.
Het is van belang dat de jongerenwerkers ook buiten de normale kantooruren actief
kunnen zijn.
Het Jongerenloket is nog volop in ontwikkeling. De samenwerking tussen gemeente,
straathoekwerk en het UWV moet leiden tot minder jongeren die buiten de boot vallen.
Overlast veroorzakende jongeren dienen stevig aangepakt te worden.
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6. SENIOREN- EN OUDERENBELEID
Het aantal senioren in onze gemeente neemt, net als in de rest van Nederland, gestaag
toe.
Deze steeds groter wordende groep vraagt om ander beleid.
Enerzijds wordt vanuit de gedachte van de participatiesamenleving steeds meer verwacht
van deze groep, anderzijds nemen de voorzieningen af.
De Zaanse Inwoners Partij wil zich inzetten voor een goede balans.
Wij willen niet dat de ouderen achter de geraniums worden gezet. Zij zijn te waardevol
voor onze gemeente.
Het beeld dat in de samenleving bestaat van de oudere, rijke medemens is een
karikatuur. Veel ouderen hebben vaak veertig jaar lang hard gewerkt en zodoende een,
doorgaans bescheiden, pensioen opgebouwd. Dat pensioen komt steeds vaker in het
nauw.
Ouderen kunnen zelf aangeven welke zorg zij nodig hebben. Zij mogen verwachten dat
zij zo lang mogelijk vrij zijn in hun keuzes m.b.t. woonwensen, (vrijwilligers-)werk,
sociale contacten, etc.
Senioren willen meestal in hun eigen wijk of kern blijven wonen. Zijn daar nog voldoende
mogelijkheden voor nu er in de verschillende kernen diverse verzorgingstehuizen worden
afgebroken? Zijn er voldoende aangepaste woningen? De Zaanse Inwonerspartij vindt
dat dit niet het geval is.
Ook ouderen hebben recht op een actief leven en met de aanwezige ervaring en wellicht
organisatiekracht kunnen zij van grote betekenis zijn in o.a. het vrijwilligerscircuit.
Daarnaast dient de gemeente meer ontmoetingsplaatsen te creëren. Een bankje op een
goed gekozen plek of een jeu de boulesbaan is soms al voldoende. Voorkoming van
vereenzaming zou onderdeel van het senioren- en ouderenbeleid moeten zijn.

De gemeente zal in toenemende mate rekening moeten houden met meer
hoogbejaarden, die de zorg van de gemeenschap behoeven.
Daarnaast mag de eveneens in omvang toenemende groep oudere allochtonen niet
vergeten worden. Deze groep mensen dreigt door cultuurverschillen geïsoleerd te raken.
Een zo optimaal mogelijk senioren- en ouderenbeleid ontstaat niet door alleen over deze
groepen te praten. Beter is het om met deze groepen te praten. Ideaal is het als
voldoende vertegenwoordigers van deze groepen samen met de andere groepen in onze
samenleving het beleid vorm geven.
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7. ZORG
Mensen in onze samenleving worden steeds ouder en blijven gelukkig vaak langer
gezond. Op dit moment leven er in Nederland zo’n 2,7 miljoen mensen van 65 jaar of
ouder. In 2040 zullen dat er 4,6 miljoen zijn. Dat is mooi, maar het brengt ook meer
kosten met zich mee voor onze gemeentelijke overheid.
We zullen dus nu, meer dan ooit, heel goed moeten nadenken waar het
gemeenschapsgeld aan uitgegeven gaat worden.
Ouderen moeten betrokken worden bij de beleidsvorming om de behoeften van deze
groep goed in beeld te krijgen. Wij steunen meer eigen zeggenschap, zelfredzaamheid en
zorg op maat voor ouderen. Participatie, ook van ouderen en gehandicapten moet meer
aandacht krijgen. We verwachten meer van bedrijven op het gebied van social return.
Het beschut werken dient gehandhaafd te blijven voor mensen die op een andere plek
niet tot hun recht komen. We zijn dan ook een voorstander het nieuwe participatiebedrijf
werkom.
Enerzijds moet er bezuinigd worden, anderzijds willen we niet dat veel voorzieningen
verdwijnen. Vervoer voor gehandicapten en ouderen moeten we blijven aanbieden, maar
ook de parkeerkaart voor mindervaliden mag niet verdwijnen.
Om kosten te besparen kan o.a. gedacht worden aan het instellen van een mogelijkheid
om scootmobielen te huren naar behoefte. We denken aan een constructie, zoals die nu
ook al met auto’s wordt toegepast.
De WMO biedt voorzieningen waardoor mensen de mogelijkheid krijgen langer zelfstandig
te blijven wonen. Deze voorzieningen zijn voor ons dan ook van groot belang voor deze
doelgroepen. Indicatie’s dienen dan ook zorgvuldig geïndiceerd te worden.

De kosten die al deze voorzieningen met zich meebrengen vragen soms om alternatieve
mogelijkheden en creatieve oplossingen.
De Zaanse Inwoners Partij is tevens een warm voorstander van initiatieven die het
mogelijk maken dat partners die dat willen, samen een plek krijgen in een zorgcentrum.
Voor grote groepen burgers zijn de veranderingen in de zorg onoverzichtelijk geworden.
De veranderdingen in de WLZ zijn daar een goed voorbeeld van.
Waar we wel alert op moeten blijven is dat zorgaanbieders soms hun financiële reserves
willen vergroten ten koste van geboden hulp, daarmee schieten ze aan hun doel voorbij.
Hulpbehoevenden zullen steeds vaker een beroep moeten doen op mantelzorg van
familieleden, vrienden en/of buren.
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In elke dorpskern moet een voorziening opengehouden worden waar mensen samen
activiteiten kunnen ontwikkelen en een ontmoetingsplek hebben. We moeten kijken
welke mogelijkheden er zijn om zoveel mogelijk gebruik te maken van deze wijk- en
buurtcentra voor activiteiten die ook de gemeente ontwikkeld. We denken daarbij aan de
dagbesteding.
De sociale wijkteams en jeugdteams moeten een prominente plek in de wijk krijgen.
Er dient efficiënt (samen-) gewerkt te worden. De teams beschikken over voldoende
mensen met toereikende kennis, zodat ze zijn opgewassen tegen een toenemend aantal
taken.
We maken ons zorgen om de jeugdzorg. De gemeente voert de regie, maar krijgen ze
hier wel voldoende geld voor vanuit het rijk? De jeugdzorg geeft een druk op de taken
van het sociale wijkteam. Dit zal meer kosten met zich meebrengen voor specialistische
jeugdhulp.
Ook in onze gemeente komen kinderen en jongeren soms in ongewenste situaties
terecht.
Kindermishandeling en verwaarlozing zijn zaken die onze aandacht vragen.
Kinderen en ouders behoren te weten waar ze naar toe moeten voor hulp.
Scholen kunnen een belangrijke rol spelen, maar ook de Centra Jong en Straathoekwerk.
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8. ONDERWIJS
Onderwijs is de basis voor een goede toekomst van elke leerling. Doordat de jeugdzorg
van het rijk naar de gemeente is gegaan, is de gemeente de aangewezen partij om goed
zicht te houden op de ontwikkeling van de Zaanse kinderen.
Primair zijn en blijven ouders verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Het
onderwijs ondersteunt de ouders daarin.
De Zaanse Inwoners Partij is een voorstander van vrije schoolkeuze.
Wij willen goed onderwijs voor alle leerlingen. Dus ook voor leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben en ook voor leerlingen die hoogbegaafd zijn.
Kennisoverdracht en het ontwikkelen van sociale vaardigheden staan daarbij op de
voorgrond.
De wet passend onderwijs zal in goed overleg met de onderwijsinstellingen uitgevoerd
worden.

Wij zijn voorstander van het handhaven van het zorgadviesteam. Vertegenwoordigers
van de scholen en instellingen in Zaanstad richten zich o.a. gezamenlijk op het
vroegtijdig signaleren van problemen bij leerlingen en het oplossen daarvan. Door de
samenwerking kan snel gehandeld worden bij leerproblemen, maar ook bij o.a. signalen
van huiselijk geweld. Het project voor Poelenburg en Peldersveld met verlaging VVE naar
2,5 jaar en ouders tweetalig laten opvoeden zal de wijken vooruit helpen.
Ongeoorloofd schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten moet nog steeds verder
teruggedrongen worden.
In de afgelopen jaren heeft de gemeente flink geïnvesteerd in onderwijshuisvesting. In
het voorgezet onderwijs heeft dat geleid tot een mooi resultaat. Wij willen dat die
investeringen ook in het primair onderwijs gaan plaatsvinden. Met klimaatneutraal maken
van alle schoolgebouwen, o.a. zonnepanelen en groene gevels.
De Zaanse Inwoners Partij is voorstander van multifunctioneel gebruik van
schoolgebouwen. Medegebruik door maatschappelijke instellingen, verenigingen en vooren naschoolse opvang is gewenst.
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Door efficiënt gebruik voorkom je leegstand en beperk je de kosten. Daarnaast kan het
zorgen voor een goede interactie tussen de diverse gebruikers en komt het tegemoet aan
wensen van vele ouders.
Scholen zorgen voor een goede voorlichting met betrekking tot het vervolgonderwijs. Het
onderwijs dient zich in te spannen om te komen tot een betere aansluiting met de vraag
uit het bedrijfsleven. Samenwerking met dat bedrijfsleven is gewenst. De uitdrukking
“opleiden voor banen” is hier nadrukkelijk van toepassing. Daarbij zijn alle partijen nodig
zoals gemeente, scholen, bedrijven.
Zaanstad heeft een beperkt aanbod in het beroepsonderwijs. Wij zien kansen voor
opleidingen in Zaanstad die aansluiten bij de sectoren die voor ons zeer belangrijk zijn.
Te denken valt aan de maakindustrie en de foodsector en het toerisme. Er is sprake van
een toenemende vraag naar technisch onderwijs. Een opleiding op Hbo-niveau zou goed
zijn voor onze stad.
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9. CULTUUR, TOERISME EN ERFGOED
Van een stad met ruim 150.000 inwoners mag je het nodige verwachten.
Onze musea, monumenten en molens trekken jaarlijks vele miljoenen bezoekers. De
Zaanse Schans is daarbij een topattractie.
De aanwezigheid van ons industriële erfgoed biedt heel veel kansen en mogelijkheden.
Welke rol speelt de gemeente op dit vlak? Het Hembrugterrein is volop in ontwikkeling.
Allerlei ondernemers ontwikkelingen in het kader van toerisme moeten kansen krijgen. Te
denken is aan horeca, hotels, toeristische routes, verbindingen met het centrum, Zaanse
Schans en Hembrug. Ook moet er een innovatieplan voor Wormerveer komen om dit
gebied interessant te maken door een boulevard met allerlei horeca e.d..

De Zaanse Inwoners Partij is van mening dat we zorgvuldig met ons erfgoed dienen om
te gaan. De industriële panden, de Zaanse houtbouw en de molens maken deel uit van
de Zaanse geschiedenis. Hergebruik voor woningbouw of hotel met behoud van de oude
gevels geven nieuw elan.
De revitalisering van het Hembrugterrein is een mooi voorbeeld van hoe we met ons
erfgoed dienen om te gaan. Dit gebied biedt veel kansen voor de gemeente, de
ondernemers en de lokale bevolking.
De gemeente moet een coördinerende, faciliterende en stimulerende rol spelen.
Zoveel mogelijk panden met een duidelijke historische waarden moeten tegen
acceptabele bedragen geconserveerd worden voor de toekomst. Het wind- en waterdicht
maken is daarbij van essentieel belang. Er moet actief gezocht worden naar huurders
en/of kopers voor deze panden.
In de Zaanse erfgoedvisie is al veel geregeld. Een geregelde update is wenselijk.
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Recreatieve voorzieningen en toeristische attracties moeten goed bereikbaar zijn met de
auto, de fiets en het openbaar vervoer. De openbare ruimte moet goed onderhouden zijn.
Op diverse toeristische locaties in de stad, zoals de Zaanse Schans en straks het
Hembrugterrein moeten camperplaatsen gerealiseerd worden. Een hoek van een
parkeerterrein is daarvoor de meest logische plek.
Wij verwachten van de gemeente dat de Zaanstreek gepromoot wordt door middel van
professionele City Marketing. Stadsgidsen, eethuisjes voor doelgroepen, stadstreintje,
gidsen.
Sinds 2011 is er in de culturele sector, op landelijk niveau, zo’n 500 miljoen bezuinigd.
Dat heeft grote gevolgen met zich meegebracht ook binnen Zaanstad. Als gevolg van
deze bezuinigingen was een reorganisatie niet te voorkomen geweest. Veel vaker zullen
verenigingen de samenwerking met gelijkgestemden op moeten zoeken. Zaanstad kent
gelukkig vele culturele activiteiten verspreid door de stad en in alle dorpskernen van Oost
naar West en van Noord naar Zuid.
Diverse verenigingen zullen geen of minder subsidie meer ontvangen en als de bouw van
het Cultuurcluster eenmaal van start is gegaan, is het de bedoeling dat een aantal van
deze culturele instellingen samen een cultuurcluster gaan vormen in dit nieuwe gebouw.
De Zaanse Inwoners Partij heeft grote moeite met de kosten van dit te realiseren
cultuurcluster. Wat ons betreft mag De Fabriek op de huidige locatie blijven maar ook de
Bibliotheek. Met betrekking tot de overige beoogde participanten heeft onze partij de
nodige bedenkingen. Het probleem zit wat ons betreft in de hoge bouwkosten, ruim 40
miljoen en in het niet rendabel kunnen maken van de exploitatie van het Cultuurcluster.
De extra kosten die gemaakt zullen worden voor de bouw en exploitatie van het
cultuurcluster zullen via de belastingen zoals daar is b.v. de OZB e.d., bij de burger
verhaald worden.
Cultuur zoals het nu door de hele stad verdeeld is moeten we zo laten en voor de plek bij
het station een ander gebouw bouwen met een andere invulling.
Wij vinden dat er zowel in Zaanstad Noord, als in Zaanstad Zuid een vestiging van de
bibliotheek gehandhaafd moet blijven. In de overige wijken moet gekeken worden naar
andere vormen van leesbevordering, eventueel in samenwerking met het onderwijs en
zorginstellingen en mogelijk andere organisaties.
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Wij willen niet dat het aanbod van cultuur nog verder slinkt. Cultuur moet in heel
Zaanstad bereikbaar zijn voor iedereen, van jong naar oud.
Wij zien graag dat het jeugdcultuurfonds behouden blijft voor kinderen uit gezinnen met
extreem lage inkomens om de kinderen de mogelijkheid te bieden om mee te kunnen
doen met diverse culturele activiteiten.
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10. SPORT
Hoewel iedereen 'weet' wat met sport bedoeld wordt, is het lastig om hiervan een
eensluidende definitie te geven. De term evolueert continu om nieuwe activiteiten die
men als sport ervaart onder deze noemer te brengen. Sporten zijn meestal activiteiten
gebaseerd op fysieke beweging gebruikmakend van karakteristieken als kracht, snelheid,
behendigheid en denkvermogen (bron: Wikipedia).
Zaanstad heeft gekozen voor de breedtesport. Het wordt algemeen belangrijk gevonden
dat zoveel mogelijk mensen aan sport doen. Sport is goed voor de gezondheid. Zeker in
een tijd waarin obesitas een groeiend probleem vormt. Sport zorgt voor maatschappelijke
verbondenheid. Breedtesport sluit topsport niet uit. Zaanstad kent veel sporters die zich
op hoog niveau bewijzen of bewezen hebben.
De Zaanse Inwoners Partij vindt het een goede zaak dat verenigingen gestimuleerd
worden om samen te werken of te fuseren. Dat zorgt voor een intensiever gebruik van de
sportvelden en sporthallen en verhoogt de kwaliteit van de diverse sportverenigingen.

Wij willen dat de exploitatie van de sporthallen een duidelijke kwaliteitsimpuls krijgt,
zodat het aantal klachten van de verschillende sportverenigingen af gaat nemen.
Wij willen in elke sporthal een vaste beheerder die het aanspreekpunt is voor de
verenigingen en bezoekers en een beheerder die in de avonduren aanwezig is. Hij kan
ongewenste bezoekers weghouden, maar ook overlast door rondhangende jongeren
tegengaan. Ouders laten hun kinderen sporten, maar tijdens de donkere wintermaanden
vinden ouders het moeilijk om hun kinderen naar een sporthal te laten gaan waar een
grote groep hangjongeren voor de ingang staat. Dit zou een reden zijn dat ouders het
lidmaatschap van hun kinderen opzeggen.
.
Een goede geografische spreiding van de Zaanse zwembaden zorgt ervoor dat ze voor de
gehele bevolking goed te bereiken zijn. Door weloverwogen keuzes te maken is een
kwaliteitsverbetering mogelijk. Wij zijn blij met het nieuwe overdekte zwembad De
Crommenije wat begin 2018 geopend gaat worden.
De samenwerking tussen scholen en sportverenigingen mag wat ons betreft nog wel
verder geïntensiveerd worden.
Het toenemend aantal ouderen vraagt om een specifiek sportaanbod voor deze
doelgroep. Ook voor mensen met een beperking moeten voldoende mogelijkheden om te
sporten voor handen zijn. Er moet oog zijn voor afwijkende behoeftes om het sporten
mogelijk te maken. Er moet voor jeugdigen sport bereikbaar en betaalbaar blijven bij
financiële onmogelijkheden.
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11. FINANCIEN
Het is belangrijk voor de stad om de financiën op orde te houden en een voorwaarde om
zelfstandig keuzes te kunnen blijven maken. Nu het economisch beter gaat met de stad
is aflossing van geleend bedrag een slimme keuze.
We moeten zorgen voor een goede verhouding tussen inkomsten en uitgaven.
Het aangaan van onaanvaardbare risico’s moeten we vermijden.
Een structureel sluitende begroting is ons uitgangspunt. Daardoor wordt de rentelast van
ruim 14 miljoen ook lager.
Doordat Zaanstad in het verleden veel leningen is aangegaan, behoort de gemeente nu
tot de top van de gemeenten met de zwaarste lasten.
Het is dan ook zaak dat er, ondanks de bezuinigingen, ook afgelost gaat worden, want
door het aflossen van die leningen en het nu door de zure appel heen bijten, gaan we
uiteindelijk minder rente betalen en zijn we minder gevoelig voor renteschommelingen.
Dat is hard nodig om ruimte te creëren voor de ontwikkeling van de stad en het in stand
houden van de benodigde voorzieningen.
We zullen de openbare ruimtes in heel Zaanstad op orde moeten brengen binnen de
beschikbare financiële mogelijkheden die we hebben en het zal onvermijdelijk zijn dat we
voor verschillende taken een beroep doen op de inwoners van een bepaalde straat, wijk
of buurt om gezamenlijk tot een goed resultaat te komen. Er moet een inhaalslag
gemaakt worden om van d of c locatie naar b of a te komen.
Financiële hindernissen om inwoners of organisaties maatschappelijk te kunnen laten
ondernemen moeten geslecht worden.
Het verkopen van onroerend goed, dat in handen is van de gemeente, kan bijdragen aan
een betere financiële balans.
De gemeente zal ook moeten kijken naar andere bronnen van inkomsten. Daarbij valt te
denken aan het verder uitbreiden van de mogelijkheden om reclame-uitingen op niet
alleen rotondes en andere brede groenstroken in de stad mogelijk te maken.
Extra inkomsten dienen niet te komen uit het verhogen van de lastendruk voor inwoners
en/of bedrijfsleven.
Wij zijn derhalve tegen een verhoging van de woonlasten en tegen een verhoging van de
parkeerkosten.
De erfpachtregeling en het verwerven van erfpachtgrond moet gebaseerd zijn op een
eerlijke grondprijs. Het moet voor iedereen duidelijk zijn hoe die prijs tot stand is
gekomen. De huidige regeling moet tegen het licht gehouden en aangepast worden als
dat nodig en mogelijk is.
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12. BURGERPARTICIPATIE
In het kader van Maak Zaanstad en de komende omgevingswet zal de burgerparticipatie
steeds belangrijker worden bij het bespreken en de ontwikkeling van diverse plannen die
voor de stad ontwikkeld worden. Met de opgave om 20.000 woningen binnenstedelijk te
bouwen de komende jaren en de steeds schaarser wordende ruimte hiervoor zal het
vroegtijdig betrekken van onze inwoners steeds belangrijker worden. Neem onze
inwoners mee in het begin stadium van plannen, laat ze mee brainstormen.
Maar dit betekent ook dat er een cultuuromslag bij onze ambtenaren plaats moeten
vinden. Door ze een structurele en doelgerichte [bij] scholing aan te bieden worden onze
ambtenaren voorbereid op een toekomst waar burgerparticipatie een belangrijke plaats
in zal gaan nemen.
13. ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE
Jarenlang is hierop bezuinigd. Dit is te zien aan de trottoirs waar de tegels soms schots
en scheef liggen, grasstroken die niet of nouwelijks gemaaid worden en andere
achterstallige zaken. De komende 4 jaar is het wat ons betreft noodzakelijk dat hier een
inhaalslag komt en veel gebieden van c- en d-niveau naar a- of b-niveau worden
opgewaardeerd.
14. OMGEVINGSWET
Door informatie en betrokkenheid bij burgers zullen er hopelijk geen of weinig
rechtszaken plaatsvinden. Het bevordert de burgerparticipatie en het vertrouwen in de
politiek.
15. LHBT BELEID
Wij vinden dat iedereen lesbisch, homo, transgender en biseksueel erbij hoort. Een
genderneutraaltoilet in openbare gebouwen zou heel normaal moeten zijn.
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