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1 - Lastenverlichting voor alle Zaankanters
Niet alleen de multinationals moeten profiteren van het economisch herstel, de
PVV is daarom vóór lastenverlichting voor de gewone burgers.




Verlaging rioolheffing.
Verlaging percentage OZB i.v.m. stijging huizenprijzen.
Afschaffing hondenbelasting.

2 - Meer aandacht en geld voor veiligheid
Ons doel is het verbeteren van de veiligheid en het vergroten van het veiligheidsgevoel. In tijden van treitervloggers, intimidatie, bedreigingen, steekpartijen en zelfs moord is dat echt hard nodig.




Meer veiligheid op straat door meer zichtbare politie.
Meer toezicht door handhavers of camera’s.
Meer veiligheid voor leerlingen op scholen.

3 - Terugdringen van de islam in Zaanstad
De voortwoekerende islamisering van Zaanstad moet een halt worden
toegeroepen. Zaanstad is helaas één van de snelst islamiserende gemeentes van
Nederland.






Er komt geen enkele moskee of islamitische school meer bij in Zaanstad.
Een verbod op het dragen van boerka’s en nikaab’s in het openbaar en
hoofddoekjes bij gemeentelijke instellingen.
Geen gemeentelijke promotie voor en/of subsidie naar islamitische instellingen.
In Zaanstad is geen plaats voor Syrië-gangers of andere jihadisten.

4 - Ouderen hebben altijd recht op goede zorg
Onze ouderen hebben dit land opgebouwd tot wat het nu is. De PVV laat de ouderen die niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen niet in de kou staan.





Behouden van verzorgingshuizen en versoepelen van de toegangscriteria.
Verbeteren van de kwaliteit door meer personeel aan de bedden.
Verbeteren communicatie Sociale Wijkteams, zorgverleners en gemeente.
Verlagen werkdruk mantelzorgers.

5 - Verbetering verkeerscirculatie en bereikbaarheid
De populariteit van Zaanstad is ongekend. Door problemen op de Amsterdamse
woningmarkt wijken veel inwoners uit naar Zaanstad. Dit is niet alleen een nadeel
voor de nu al krappe woningmarkt in Zaanstad, maar ook voor de bereikbaarheid.





Beter verkeerscirculatieplan voor het ‘autoluwe ‘ centrum.
Er moet een betere ontsluiting komen voor de ‘Westerwatering’ dan de busbrug.
Elk nieuwbouwplan moet vergezeld gaan van een duidelijk mobiliteitsplan.
Parkeerbeleid meer op maat, om overlast in randgebieden te voorkomen.

6 - Genoeg woningen voor Zaankanters
Het is tijd dat inwoners van Zaanstad weer nummer 1 worden op onze woningmarkt, door de dure woningmarkt in Amsterdam en de voorrang voor statushouders zijn de wachtlijsten extreem lang geworden.






Asielzoekers / Statushouders krijgen geen voorrang meer op de Zaanse woningmarkt.
Woningbouw voor Zaankanters, in prijsklassen gericht op Zaankanters.
Aan de vervuiling en verpaupering van onze stad en wijken wordt te weinig gedaan en dat dient nu eens goed aangepakt te worden.
Meer oog voor het woongenot dan voor prestigieuze projecten.

7 - Nooit meer AZC ‘s in de Zaanstreek
De afgelopen jaren heeft de gemeente Zaanstad aan duizenden asielzoekers opvang gegeven, het is nu tijd om onze eigen problemen op te lossen.



Nooit meer een AZC in Zaanstad, alleen het plannen van de vorige kostte al een
kwart miljoen.
PVV kiest voor de eigen burgers en vindt dat we in dit drukbevolkte land de
asieltsunami niet aan kunnen.

8 - De paalrot ellende grootschalig aanpakken
Paalrot maakt langzamerhand meer dan 8000 woningen in de Zaanstreek onbewoonbaar. De gemeente Zaanstad levert slechts een doekje voor het bloeden.
De PVV wil dit probleem echt aanpakken.




PVV zet zich in voor een Zaans Fundering Herstelfonds.
Door de grootschalige aanpak van funderingsherstel zullen de kosten per woning
dalen.
Zaanstad zorgt gedurende de periode van het funderingsherstel voor vervangende woonruimte.

