De partij door en voor de Zaankanter
Speerpunten van de Zaanse Inwoners Partij.
1e Cultuurcluster; kosten op dit moment minimaal 40 miljoen, dus niet doen zeggen wij.
Wat zeggen wij wel: vraag het de Zaanse Inwoners d.m.v. een referendum, wat wilt U?
De huidige collegepartijen, gesteund door Groen Links, willen geen referendum, wij wel!
Steun ons hierin en stem op de partij die wel naar de Zaanse Inwoners wil luisteren.
2e Invoeren burgerparticipatie betekent automatisch een verandering bij het ambtelijk
Apparaat. Van besluiten zonder te luisteren naar actief luisteren en je inwoners ook serieus
nemen.
3e Het onderhoud van de openbare ruimte; Er komt tot 2022 meer geld voor
beschikbaar zegt het huidige college, maar dat zal voor grote delen van de stad nog steeds
niet voldoende zijn. Losliggende stoeptegels, verlichting niet overal op orde, groen wat
niet onderhouden wordt, vuilnis wat soms lang blijft rondslingeren.
4e Meer openbaar groen in de stad en goed kijken naar het huidige bomenbeleid.
5e Een volwaardig Gemeentelijk steunpunt in Zaanstad Noord, waar ook alle burgerzaken
afgehandeld kunnen worden, zoals o.a. verlengen van paspoorten en geboorteaangifte.
6e Geen verdere stijgingen van de woonlasten in Zaanstad.
7e Verkorten wachtlijsten voor een woning, starters wachten gemiddeld 9,5 jaar! Er moeten
meer sociale huurwoningen komen maar ook huur-en koopwoningen voor de middeninkomens.
Het bouwen van levensloopbestendige huizen, geschikt voor jongeren en ouderen om in te
wonen moeten we stimuleren.
8e De spoorsedoorsnijdingen opheffen; Met het spoorboekloze rijden waar de NS naartoe wil
zullen de wachtlijden voor de spoorwegovergangen toe gaan nemen.
9e Minder gemeentelijke regels; Daar waar het kan ze laten vervallen of vereenvoudigen.
10e Meer mensen uit de bijstand en aan het werk. Extra aandacht voor de werkloze 55-plusser.
Voor meer informatie kijk op onze website; www.zaanseinwonerspartij.nl, hier vindt u ook
een formulier om lid van onze partij te kunnen worden.

