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Inleiding 

Zaanstad kan wel een beetje meer PVV gebruiken 
 

Schijn bedriegt 
 

Het lijkt allemaal zijn gangetje te gaan in 

Zaanstad. Corona houdt ons in de greep en 

zorgt voor een andere focus. Maar schijn 

bedriegt, bestuurlijk gaat het helemaal niet 

goed. Op stadhuisplein 100 vechten ze elkaar 

regelmatig de tent uit. Door de krappe 

meerderheid zijn de coalitiepartijen 

genoodzaakt aan elkaar vast te houden. Ze 

nemen besluiten die ze liever niet nemen en 

dat wringt. 

 

Dat moet veranderen, er moet een andere wind 

gaan waaien. Wij hebben de afgelopen vier jaar 

met moties en amendementen het beleid 

kunnen bijsturen. Maar natuurlijk nooit 

genoeg, daarom hebben we al onze Zaanse PVV 
kiezers nodig in maart om echt het verschil te 

kunnen maken. 

 

 
 

Er moet duidelijk leiding komen op het 

gemeentehuis. Nu zien we vaak dat het 

ambtenarenapparaat zijn eigen beleid maakt 

en ook uitvoert. Ze horen het beleid van het 

college uit te voeren. Het liefst een college waar 

wij een duidelijk PVV-stempel op kunnen 

drukken. Niet het halfbakken ‘pappen en 

nathouden’ beleid van de laatste jaren. 

 

We laten onze mond niet snoeren 
 

De PVV is vier jaar geleden gekozen in de 

Zaanse gemeenteraad met drie zetels. We 

hebben standvastig gestreden voor een beter, 

veiliger en welvarend Zaanstad. Dat zullen we 

de komende vier jaar ook doen met alles wat 

binnen onze democratische macht ligt. 

 

 
 

Wij zullen nooit zwijgen en zeker niet buigen. 

Voor niemand. Met opgeheven hoofd zullen we 

blijven vechten voor Zaanstad en voor u. Geen 

politieke spelletjes of achterkamertjes politiek 

maar transparant, met open vizier hopen wij 

deze volgende periode tot een groot succes te 

maken. Wij hopen dat de Zaanse PVV op uw 

steun kan rekenen op 16 maart. Maak ons zo 

groot dat andere partijen niet meer om ons 

heen kunnen. 

 

De bezem moet er gewoon een keer flink 

doorheen, geen links ‘deugkneuzen’ beleid, 

gewoon de Zaankanter weer op één. 

Wachtlijsten voor een huurwoning van 15-16 

jaar kan gewoon niet. Als eerste moet de 

voorrang voor statushouders op de 

woningmarkt stoppen, de discriminatie van 

onze eigen bevolking moet stoppen. 

 

Zaanse woningen voor Zaanse 

woningzoekenden 

 
Dat gaat niet lukken over ‘links’. Deze partijen 

doen er alles aan om in een goed daglicht te 

komen bij de allochtone bevolking. We zien de 

kieslijsten van die partijen steeds meer 

vervreemden van onze Nederlandse 
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samenleving en Nederlandse namen naar 

onverkiesbare plekken doorschuiven. 

We moeten voorkomen dat we geen vreemden 

worden in onze eigen stad. 

 

Waar gaat het mis? 
 

Onze verzorgingsstaat en alles wat onze ouders 

en grootouders hebben opgebouwd wordt 

weggegeven. In onze straten, woonwijken of in 

winkelcentra – overal wordt de veiligheid 

verdrongen door dreiging en een gevoel van 

onveiligheid van veelal allochtoon straattuig. 

De landelijke politiek heeft mede door 

decennia opengrenzenbeleid deze onveiligheid 

geïmporteerd.  

 

Eerst was Poelenburg de ‘probleemwijk’ van 

Zaanstad, daarna Poelenburg-Peldersveld. De 

voertaal is allang geen Nederlands meer.  Zelfs 

de gemeente communiceert met deze inwoners 

in het Turks, Bulgaars of het Arabisch. Al wordt 

Poelenburg soms ‘Klein-Ankara genoemd, het 

blijft gewoon een wijk in Zaanstad, een 

middelgrote stad in Nederland waar 

Nederlands gesproken moet worden. 

Deze vervreemding breidt zich steeds verder 

uit over Zaanstad, tot in Krommenie en 

Assendelft aan toe.  

Nieuwe moskeeën schieten als paddenstoelen 

uit de grond, dubieuze geldstromen worden 

niet of nauwelijks gecontroleerd. De aanvragen 

voor islamitische scholen stapelen zich op, 

bedenkelijke politiek-islamitische 

groeperingen voeren een concurrentiestrijd op 

Zaans grondgebied. 

  

Daarom is de PVV broodnodig in Zaanstad. 

 

Waarom PVV 
 

Wij sluiten geen compromissen over de rug van 

onze kiezers. Wij sluiten geen compromissen 

ten koste van onze principes, wit is wit en 

zwart is zo zwart als zwarte piet hoort te zijn. 

 

 
 

We zien andere partijen zich in alle bochten 

wringen om hun tegenstrijdige, onverklaarbare 

stemgedrag te verklaren. Wij zullen nooit 

ergens vóór stemmen om op het ‘heilige’ 

pluche te blijven zitten. 

Bij de PVV weet je precies waar je aan toe bent. 

Zo hoort het natuurlijk ook, transparant, 

duidelijk en recht voor zijn raap. Voor ons 

staan Zaankanters en hun belang altijd op de 

eerste plaats.  

 

Doormiddel van een herkenbaar geluid, het 

vertrouwde Zaanse PVV-geluid. 

 
Peter van Haasen 

Lijsttrekker  PVV Zaanstad  
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Zorg 

Zorg in Zaanstad beter organiseren 
 

Oud worden in de eigen Zaanse wijk 
 

In Zaanstad is het helaas niet vanzelfsprekend 

dat je oud kan worden in je eigen wijk. Door 

toenemende vergrijzing zullen we in Zaanstad 

steeds meer behoefte hebben aan 

zorgwoningen en andere woningen geschikt 

zijn voor senioren. 

 

 
 

Denk hierbij aan gelijkvloerse woningen die 

niet al te ver bij een winkelcentrum vandaan 

liggen. Hierdoor is het bouwen van 

seniorenwoningen noodzakelijk. Een 

bijkomend voordeel is, dat hierdoor 

doorstroming ontstaat via de woningen die ze 

achterlaten. De stap naar een seniorenwoning 

is makkelijker te maken als deze in de eigen 

wijk beschikbaar zijn. Wij zorgen met het 

bouwen van seniorenwoningen ervoor dat 

ouderdom geen belemmering vormt om prettig 

te blijven wonen in uw eigen wijk! 

 

Onze motie dementievriendelijk 
 

De gemeenteraad heeft door het unaniem 

aannemen van deze PVV-motie besloten dat 

Zaanstad een dementievriendelijke gemeente 

is geworden. 

Een dementievriendelijke gemeente zet zich 

actief in om mensen met dementie en hun 

mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten 

doen in de samenleving. 

 

 

Jeugdzorg weer in het gareel krijgen 
 

Sinds de gemeenten de nationale 

overheidstaak jeugdzorg heeft overgenomen, 

zijn de kosten explosief gestegen. Wij vinden 

dat jeugdzorg eigenlijk geen taak is voor 

gemeenten. Ook al zien wij dat Zaanstad de 

kosten beter in de hand krijgt, vinden wij dat 

het Rijk deze taak terug zou moeten nemen. 

Wij moeten jeugdzorg ook buiten de 

gemeentegrenzen leveren, waardoor de 

gemeente totaal geen zicht meer heeft op het 

de geleverde zorg en de noodzaak daarvoor. 

Daardoor is er geen zicht meer op de kosten 

van het explosief stijgende aantal 

zorgverleners. 

 

Zeker nu het corona virus ons zorgsysteem 

extra belast, is het belangrijk om zicht te 

houden op de zorgkosten. 

 

 
 

Wachttijden in de zorg veel te lang 
 

Een ander punt is dat de wachtlijsten voor de 

geestelijke gezondheidszorg en de 

gespecialiseerde jeugdzorg in Zaanstad worden 

opgelost. Dat kan als huisartsen, psychiaters, 

psychologen en GGZ-instellingen in onze regio 

mensen met psychische problemen beter 

verwijzen en doorverwijzen. 

Zorgverzekeraars moeten daarin meedoen 

door betere afspraken met zorgaanbieders te 

maken. 
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Zaanstad heeft in dit traject een belangrijke rol 

wat betreft beschermd wonen, schuldsanering, 

dagbesteding en begeleiding naar werk. 

 

Mantelzorgers 
 

Mantelzorgers houden ons zorgsysteem nog 

enigszins betaalbaar en overeind. De gemeente 

gaf ze jaarlijks een symbolisch schouderklopje 

van 140 euro, als blijk van waardering voor 

hun vrijwillige inzet. Mantelzorgen is niet 

bepaald een verdienmodel. Toch heeft de 

gemeente het bedrag in 2021 verlaagd naar 50 

euro per jaar. Eigenlijk een lachertje. 

Mantelzorgers blijven mantelzorgen, gewoon 

omdat ze niet anders kunnen en omdat de 

zorgvraag niet ophoudt. Wij vinden deze 

schoffering dan ook ronduit belachelijk en 

moet volgens ons teruggedraaid worden. De ter 

compensatie geboden Stadspas flopt jaar in 

jaar uit en zien wij dus ook niet als alternatief. 

 

Het landelijke Covid-19 beleid 
 

De coronacrisis maakt het allemaal niet 

makkelijker. Wij zijn geen anti-vaxxers. Wij 

vinden dat het ieders eigen 

verantwoordelijkheid en afweging moet zijn of 

je je laat vaccineren of boosteren. De QR-code 

is natuurlijk wel een gedrocht. Wie verzint 

zoiets: Je moet jezelf legitimeren en daarnaast 

bewijzen dat je gezond bent, om ergens een 

kop koffie te mogen drinken. Deze tweedeling 

in de maatschappij, of zelfs in gezinnen en 

families, is onacceptabel en geeft een berg 

stress. 

 

 
 

We zien nu al extra druk ontstaan door 

geestelijke problemen als gevolg van de 

pandemie. De maatregels die wij opgelegd 

krijgen door de regering zijn natuurlijk niet 

meer te verklaren. Daardoor houdt bijna 

niemand zich meer aan de basisregels. Niet 

werkende mondkapjes werken ineens wel, de 

horeca wordt de hoofdschuldige en kan iedere 

keer als eerste de deuren sluiten. Hebben deze 

mensen straks nog wel een baan? 

 

Stressvolle situaties doordat iedereen ineens 

thuis moet werken. Spanningen doordat 

partners 24 uur met elkaar door moeten 

brengen. Geen enkele mogelijkheid om even op 

zichzelf te kunnen zijn. Stageplaatsen voor 

studenten zijn door de thuiswerk-maatregel 

zonder een vergrootglas bijna niet te vinden, 

met als gevolg: carrière stress. 

 

Wij zijn van mening dat onzinnige maatregels 

beter achterwege hadden kunnen blijven, 

doordat de psychische problemen later wel 

eens groter kunnen blijken te zijn. Wat, als 

straks blijkt dat de kuur erger is dan de kwaal? 

De uiteindelijke vaccinatiedwang of drang is er 

toch gekomen, ondanks dat er in de Tweede 

Kamer diverse moties (natuurlijk van de PVV) 

over aangenomen zijn. Zelfs de boosterprikken 

zullen straks noodzakelijk zijn om van de 

zomer op vakantie te mogen. 

 

Belangrijke punten op een rijtje 
 
 In de eigen woonwijk oud worden moet 

mogelijk blijven voor betaalbare 
huurprijzen. 

 Meer verpleeghuisplekken verdeeld over 
heel Zaanstad en bouwen van meer 
ouderenwoningen nu vergrijzing 
toeneemt. 

 Voldoende plaats voor 
gehandicaptenzorg en (begeleid)wonen 
in Zaanstad. 

 Vaart zetten achter vernieuwen of 
renovatie verzorgingshuis ‘Festina Lente’ 

 Eenzaamheid lijkt volksziekte nummer 
één te worden zowel onder ouderen als 
jongeren als gevolg van corona. 

 Extra steun aan bedrijven die hinder 
ondervinden van de landelijke 
regelgeving. 

 Verbeteren communicatie Sociale 
Wijkteams, zorgverleners en gemeente 
Zaanstad. 

 Verlagen werkdruk mantelzorgers. 
 Gun de mantelzorgers hun verdiende 

waardering, dus draai de verlaging van 
vergoeding terug. 
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Cultuur  

Behoud van onze cultuur en tradities 
 

Cultuur of multicultureel 
 

Zaanstad heeft een zeer rijke geschiedenis, 

tradities en cultuur. Als er een partij is die 

opkomt voor onze eigen cultuur en tradities, 

zijn wij dat wel. Onze geschiedenis wordt 

herschreven, onze tradities belachelijk 

gemaakt en onze identiteit verkwanseld. Pasen 

wordt lentefeest, Kerst wordt winterfeest, 

Zwarte Piet is racisme en de Zaanse ‘Pinkster 

drie’ is al helemaal verdwenen. 

  

De Zaanse PVV is trots op onze eigen cultuur en 

tradities. Die zetten we dan ook altijd op de 

eerste plaats. Helaas is de aanval op onze 

cultuur vorig jaar in een stroomversnelling 

gekomen door de verheerlijking van 

actiegroepen als Black Lives Matter en Kick Out 

Zwarte Piet. Dit gesubsidieerde relclubje is 

alleen maar uit op verdeeldheid zaaien en 

verschillen uitlichten. Zwarte Piet is hun 

verdienmodel geworden en dat legt ze geen 

windeieren. Wij zetten Zwarte Piet niet bij het 

grof vuil en willen dat deze traditie blijft 

bestaan. 

 

 
 

Op de Derde pinksterdag viert de Zaanstreek 

de overwinning op de Spanjaarden. Dit was 

altijd een feestdag waar we symbolisch een 

‘bokkie’ gingen kopen in Purmerend. Later 

vierden we dit met de wielerronde in 

Krommenie. Deze traditie moet in ere hersteld 

worden.  

De andere link die tegenwoordig nog gelegd 

wordt met cultuur is multi-cultuur. Op de 

islamitische cultuur, waarin het een feest is om 

dieren ritueel en onverdoofd te slachten, zitten 

we natuurlijk helemaal niet te wachten. 

 

Cultuursubsidies  
 

Wij vinden dat er te veel subsidie naar cultuur 

gaat. We zien dat particuliere culturele 

initiatieven, zoals de Bullekerk, met beperkte 

subsidie ook goed functioneren. De 

cultuursector prijst zijn eigen creativiteit, maar 

creatief naar fondsen werven schijnt een 

probleem te zijn. Met de steun van ‘linkse’ 

cultuur minnende partijen is je hand ophouden 

makkelijker.  

 

 
 

Ook zien wij meer in wijkgerichte 

voorzieningen verspreid over heel Zaanstad, 

want Zaanstad is meer dan Zaandam alleen. 

 

Monumenten en erfgoed 
 

Wij hebben een rijke industriële geschiedenis 

en daardoor ook veel industrieel erfgoed waar 

we zuinig op moeten zijn. Maar niet ieder oud 

gebouw is een monument. Een monumenten- 

en/of beeldbepalende status is daarom ook 

niet vanzelfsprekend. 

 

De silo’s van Meneba hebben totaal geen 

toegevoegde waarde en kunnen wat ons betreft 
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plaats maken voor functionele bebouwing. 

Zaanstad heeft natuurlijk ook prachtige jaren 

’30 wijken. Wij zijn zien dat woningcoöperaties 

zorgvuldig omgaan met deze vooroorlogse 

wijken en renoveren waar mogelijk. 

 

Het woongenot van de bewoners moet altijd 

leidend zijn bij de overweging tot 

sloop/nieuwbouw of renovatie. Wij zijn 

natuurlijk voor het behoud van onze 

traditionele dorpskernen. Ondanks de 

toenemende vraag naar woningen zal hiermee 

rekening gehouden moeten worden. Maatwerk 

is ook hier de enige oplossing. 

 

Historische scheepswerf 
 

Er zijn al jaren plannen voor het realiseren van 

een historische scheepswerf. Wij vinden dat dit 

cultureel en toeristisch van grote toegevoegde 

waarde kan zijn. De hele oorsprong van de 

industriële revolutie in de Zaanstreek hebben 

we te danken aan onze scheepsbouw van de 

17de eeuw. Daarvoor werden veel van onze 

molens gebouwd en bezocht Czaar Peter onze 

stad. 

Een locatie en private financiering is helaas nog 

niet gevonden. Wij zijn wel content met de 

beoogde vaste ligplaats voor de replica van de 

‘Shtandart’. 

 

Belangrijke punten op een rijtje 
 
 Nederlandse geschiedenis niet verder 

uitwissen en dus geen straatnamen van 
onze zeehelden veranderen. 

 Onze taal is Nederlands, dus geen 
overheidsinformatie in het Arabisch, 
Bulgaars  of Turks. 

 Handen af van onze tradities: Zwarte 
Piet, het Kerstfeest, Derde Pinksterdag 
en Pasen moeten blijven. 

 Geen lokaal verbod voor het afsteken van 
vuurwerk met oud en nieuw. 

 Stop met ‘positieve discriminatie’ en 
´diversiteitsbeleid’. 

 Behoud traditionele dorpskernen. 
 Steun voor een historische scheepswerf, 

indien private financiering mogelijk 
blijkt. 

 Promotie van het gebruik van Zaanse 
producten en waar mogelijk inkoop door 
de gemeente bij lokale ondernemers. 

 Mensen uit het buitenland met een 
verblijfsvergunning in Zaanstad moeten 
zich aanpassen aan onze taal en cultuur. 
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Veiligheid en is lam 

Islam is een gevaar voor onze veiligheid 
  

De islam strookt niet met de 

Nederlandse cultuur 
 

Wereldwijd waar de politieke islam de macht 

heeft creëert deze chaos, dood, haat en verderf. 

Door het opengrenzenbeleid van onze regering, 

worden veelal islamitische groepen 

geïmporteerd die elkaar in eigen land naar het 

leven staan. Het gevolg is, dat ze elkaar hier 

ook niet kunnen luchten of zien. Zie de vele 

steekpartijen in asielcentra. 

  

 
 

Wij willen dat niet in Nederland en dus ook 

niet in Zaanstad. Er is geen plaats voor de 

oprukkende islam in onze samenleving. De o.a. 

homohaat en vrouwongelijkheid wordt 

gepredikt in de vele moskeeën die Zaanstad 

rijk is (beter gezegd: die Zaanstad arm is). 

 

Wij zijn voor sluiting van alle moskeeën. De 

islamitisch culturele centra in Zaanstad 

worden zo genoemd om regelgeving te 

omzeilen, maar zijn in feite ook islamitische 

gebedshuizen. Deze moeten dus ook gewoon 

dicht. We hebben de afgelopen periode de 

nieuwbouw van een Marokkaanse moskee in 

Zaandam weten te stoppen, en zullen ons tegen 

ieder plan blijven verzetten. 

 

Als groepen allochtonen hier hun eigen 

criminele organisaties organiseren, zoals de 

mocromaffia, komt ook onze veiligheid ernstig 

in gevaar. Zeker als hun jongeren deze 

Marokkaanse criminelen ook nog eens als 

rolmodel gaat zien. 

 

Jeugdcriminaliteit 
  

Het is natuurlijk van de zotte dat er 

metaaldetectiepoortjes staan op de Zaanse 

scholen, maar helaas noodzakelijk vanwege het 

toenemende wapenbezit onder jongeren. Graag 

zien we ook meer toezicht op andere onveilige 

locaties, zoals stations en winkelcentra waar 

crimineel tuig de boel terroriseert. Permanente 

handhaving is natuurlijk niet mogelijk, daarom 

kan verscherpt cameratoezicht uitkomst 

bieden.  Bovendien willen we dat daders, die 

worden gepakt, zelf opdraaien voor de schade 

die ze hebben aangericht. 

 

Preventief fouilleren 
 

We zien een sterke groei in het aantal 

gewapende overvallen. In Zaanstad hebben we 

een proef met preventief fouilleren, deze proef 

mag van ons vast beleid worden. De ‘linkse’ 

partijen zijn hier tegen, omdat zij bang zijn 
voor etnisch profileren. Deze zorgen delen wij 

absoluut niet daar wij vertrouwen hebben in 

ons politiekorps. 

  

 
 

Zij kunnen best de afweging maken welk 

persoon ze noodzakelijk vinden te fouilleren: 

blank, getint, zwart of desnoods pimpelpaars.  
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 Veiligheid is meer dan een 

beleving 
 

Weer een bureau op wijkniveau 
 

Door de jarenlange bezuinigingen op 

handhaving is er een groot tekort ontstaan aan 

politie en boa’s (Buitengewoon Opsporings 

Ambtenaar). Dit zien wij terug in alle wijken 

van Zaanstad. Een tekort van blauw op straat 

en gesloten wijkposten. De wijkagent zit 

tegenwoordig niet meer in de wijk maar op het 

hoofdbureau in Zaandijk. Zelfs het 

politiebureau in het drukke uitgaansgebied is 

gesloten. Dit draagt niet bij aan het 

veiligheidsgevoel voor Zaankanters. Door de 

afgelegen ligging van het enige overgebleven 

politiebureau is de aanrijtijd bij calamiteiten 

ernstig in het gedrag. 

 

 
 

De wijkagent terug waar ze horen 
 

Zaanstad is een uitgestrekte gemeente met vele 

dorpskernen. Door het terugbrengen van de 

wijkagent in de buurt krijgen we meer zicht en 

grip op de veiligheid in de woonwijken. Dit 

verhoogt niet alleen de veiligheid maar geeft 

ook een groter veiligheidsgevoel onder de 

buurtbewoners. Met een vaste wijkagent heb je 

een beter aanspreekpunt in de wijk en is er een 

preventieve werking tegen kleine criminaliteit 

en milieudelicten. We willen dat de wijkagent 

weer binding krijgt met de wijk en zijn 

bewoners.  

 
 

Drugs aanpakken en niet faciliteren 
 

Zaanstad is één van de 10 gemeenten die zijn 

‘uitverkoren’ voor een landelijke ‘wietproef’. 

Het is een project dat gedoemd is te mislukken. 

Een stom idee, want 85% van de Zaanse 

illegale wietteelt wordt niet aan Zaanse 

coffeeshops geleverd. Er zijn gelukkig maar 

weinig coffeeshops in Zaanstad. Het grootste 

deel van de hier geproduceerde wiet wordt 

geëxporteerd of verhandeld door koeriers die 

door Zaanstad scheuren. Dit valt niet onder de 

proef en is dus niet controleerbaar. De illegale 

productie gaat dus niet stoppen. 

 

Dus ook geen coffeeshop in noordelijk 

Zaanstad. Het verbod op de verkoop van tabak 

en sigaretten komt steeds een stapje dichterbij, 

maar de verkoop van andere verslavende 

drugs gaan we faciliteren. Het zal dus 

noodzakelijk blijven dat onze burgemeester 

illegale plantages blijft sluiten. Wij zullen hem 

hierin wel blijven steunen.  

 

Onverminderd blijven handhaven 
 

De Zaanse PVV is voor een stevige aanpak, 

maar maatwerk is op zijn plaats. Illegale 

wietplantages in woningen en bedrijfsruimtes 

moeten gesloten worden, maar er zijn gevallen 

dat de eigenaar er alles aan heeft gedaan om 

criminele activiteiten te voorkomen en toch 

slachtoffer wordt van de maatregelen zoals 

sluiting. 

 

Maatwerk kan in dit soort gevallen belangrijk 

zijn om processen tegen de Gemeente te 

voorkomen. 

De ontmanteling van de brandgevaarlijke 

plantages moet in rekening worden gebracht 

bij de crimineel, De schade aan gebouwen en 

stroomdiefstal zijn hier niet van uitgezonderd. 
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Wegpiraten en veiligheid 
 

Wegpiraten hebben vrij spel in Zaanstad. Dat 

gaat ten koste van de veiligheid van de overige 

weggebruikers. De pakkans is gigantisch klein. 

Brommers en Scooters switchen tussen de weg 

en het fietspad wanneer het hun uitkomt. De 

steeds groeiende groep bezorgscooters zigzagt 

met hoge  snelheid tussen fietsers en andere 

weggebruikers door. 

 

 
 

Het wordt er niet veiliger op,  het toenemende 

aantal ongelukken met elektrische fietsen is 

ook zorgwekkend. Zeker omdat dit veelal 

valpartijen zijn waar geen andere 

weggebruiker bij betrokken is. 

  

Het groeiende aantal auto’s met buitenlandse 

kentekens is ons een doorn in het oog. Deze 

zijn vaak onvindbaar na overtredingen, betalen 

hier geen wegenbelasting en hun boetes al 

helemaal niet. Op de koop toe krijgen ze wel 

een parkeervergunning. De Zaanse PVV vindt 

dat er alleen een parkeervergunning mag 

worden verstrekt aan auto’s met een 

Nederlands kenteken. Zo komen alleen mensen 

die daadwerkelijk wegenbelasting betalen in 

Nederland in aanmerking voor een vergunning. 

 

Fietsstraten 
 

Wij zien steeds meer fietsstraten ontstaan 

waar de auto te gast is. De fietser is hier de 

baas, maar wordt hierdoor eigenlijk misbruikt 

als een soort mobiele verkeersdrempel.  Het 

autoverkeer raakt hierdoor gefrustreerd. Wij 

zijn vóór echte veiligheid vóór deze 

weggebruikers, daarom vóór gescheiden 

fietspaden. 

 

Belangrijke punten op een rijtje 
 
 Meer politieposten en wijkagenten terug 

in de wijk. 
 Breder takenpakket voor handhavers. 
 Handhavers dragen een uniform zonder 

islamitische uitingen, zoals een 
hoofddoek. 

 ‘zero tolerance’ beleid voor straattuig. 
 Daders moeten alle schade van hun 

misdrijven vergoeden. 
 Registratie nationaliteit/etniciteit van 

daders, om zo gerichte preventie 
mogelijk te maken. 

 Sluiting alle moskeeën en zogenaamde 
islamitisch culturele centra. 

 Harde aanpak drugscriminaliteit, kosten 
ontmantelen wietplantages verhalen en 
geen wietproef. 

 Bezorgfietsen in plaats van 
bezorgscooters stimuleren. 

 Door meer cameratoezicht op stations en 
fietsenstallingen, winkelgebieden en 
fiets/voetgangerstunnels. 
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W onen en bouwen  

Wat doen we aan de woningnood? 
 

Betaalbaar bouwen 
 

Er is een gigantisch tekort aan woningen in 

Zaanstad. Vooral de mensen met een beperkt 

budget zijn hiervan de dupe. De oplossing 

wordt gezocht in bouwen, bouwen en nog eens 

bouwen. Maar de belangrijkste vraag is wat 

bouwen wij en voor wie? 

 

Wij willen woningen bouwen voor 

Zaankanters. Betaalbare woningen voor 

Zaankanters. Dit college bouwt in verhouding 

meer dure dan betaalbare woningen. Dure 

woningen (55 tot 60%) trekken veelal 

inwoners aan van andere gemeenten. 

 

 
 

Wij zien graag een betere verdeling van 

verschillende prijsklassen, om daarmee meer 

te voldoen aan de vraag van de gemiddelde 

Zaankanter. Met meer betaalbare woningen 

krijg je ook een betere doorstroming vanuit 

sociale huurwoningen. Het probleem van 

scheefwonen kan hierdoor voor een gedeelte 

worden opgelost. 

 

Bouwen voor jongeren 
 

Onze eigen jongeren kunnen geen woning 

krijgen en hebben de keus om thuis te blijven 

wonen of om een dure kamer te huren in een 

verkamerde woning. Wij zijn juist tegen het 

verkameren van eengezinswoningen daar deze 

voor overlast zorgen in onze Zaanse buurten. 

Dus woningbouw specifiek voor jongeren is 

een must. Nieuwe woonvormen zijn daarbij 

niet onbespreekbaar. 

 

Bouwen voor ouderen 
 

Ouderen hebben een eigen verhaal op de 

woningmarkt. Ze hebben namelijk al een koop- 

of huurwoning, waar ze meestal hun halve 

leven al wonen. Doordat bejaardenhuizen zijn 

gesloten, blijven ouderen de rest van hun leven 

vaak ruime huizen bewonen.  

Als partners elkaar ontvallen, zitten ouderen 

vaak eenzaam en alleen in een groot huis. 

  

We zien tegenwoordig steeds meer initiatieven 

voor specifieke ouderenhuisvesting, zoals 

knarrenhofjes. Het is een hele uitdaging om 

ouderen zo ver te krijgen om hun thuis in te 

ruilen voor een nieuw passend huis. Daarom 

zal men kwalitatief goede woningen op zeer 

interessante locaties moeten aanbieden. In hun 

vertrouwde wijk of buurt, dicht bij faciliteiten 

en winkels. Indien we ouderen kunnen 

verleiden te verhuizen is dat een win/win 

oplossing tégen eenzaamheid en vóór 

doorstroming op de woningmarkt. 

 

Leefbare stad 
 

Overal in de stad duiken nieuwbouwprojecten 

op. Door verdichting en binnenstedelijk 

bouwen komt de leefbaarheid van Zaanstad in 

het geding. Groenstroken, parkeerplaatsen, 

bedrijventerreinen en sportparken worden 

geslachtofferd tegen de woningnood. 

  

Er zou een Zaanse ‘groennorm’ moeten komen 

om te waken dat Zaanstad niet ‘versteend’.    

Wij zijn van mening dat groen van groot belang 

is voor de leefbaarheid van onze dorpen, 

steden en groeikernen en daarbij voor het 

welzijn van onze inwoners. 
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Stop voorrang statushouders 
 

Wij hebben jaarlijks moties ingediend om de 

voorrang van statushouders op een sociale 

huurwoning te stoppen. Onze eigen inwoners 

worden gediscrimineerd op de schaarse 

woningmarkt. Wachtlijsten van 15 jaar zijn 

geen uitzondering, terwijl een statushouders 

een woning krijgt toegewezen binnen 13 

weken. Wettelijk is het ook niet verplicht om 

deze voorrang te verlenen, al laat de gemeente 

deze plicht wel zo overkomen. In Zaanstad is er 

zelfs een afspraak dat een vooraf bepaald 

percentage bij nieuwbouwprojecten wordt 

toegewezen aan statushouders. Dat moet 

onmiddellijk stoppen. 

 

Zelfbewoningsplicht tegen verkameren 
 

Door overmatig verkameren van woningen en 

appartementen worden soms straten en wijken 

ontregeld. Het overdadige gebruik van deze 

woningen, waar te veel arbeidsmigranten 

en/of jongeren worden opgehokt, zorgt 

statistisch gezien voor veel te veel overlast. 

 

 
 

De Zaanse PVV heeft dit de laatste 4 jaar op de 

politieke agenda weten te zetten, met als 

gevolg dat er nu regelgeving is in Zaanstad. 

Maar geen enkele wet is waterdicht, dus willen 

wij bovendien dat kopers van (nieuwbouw) 

woningen verplicht worden om tenminste een 

aantal jaren zelf in hun aangekochte woning te 

wonen. Wij denken dat we dan bijna alle 

problemen kunnen ondervangen. De huidige 

schaarse woningmarkt geeft niet genoeg 

ruimte voor speculatie. Zaanstad mag geen 

prooi zijn voor commerciële huisjesmelkers. 

 

Belangrijke punten op een rijtje 
 
 Géén woningen voor statushouders: ónze 

woningen voor ónze mensen. 
 Bouwen voor Zaankanters en toewijzen 

bij sociale of economische binding want 
we zijn geen overloop voor Amsterdam. 

 Uitbreiding controle verkameren heel 
Zaanstad en zelfbewoningsplicht. 

 Een onderzoek naar opkoopbescherming 
om prijsopdrijving tegen te gaan. 

 Onderzoek naar een leefbare 
‘Groennorm’ voor Zaanstad. 

 Provincie Noord-Holland moet 
nieuwbouw in Zaanstad niet langer 
dwarsbomen of vertragen maar 
faciliteren. 

 Bouw meer middenhuur-woningen; 
waken dat middenhuur ook echt 
middenhuur blijft. 

 Méér koopwoningen bouwen voor 
starters, gezinnen en ouderen. 

 Niet alleen binnenstedelijk bouwen, 
maar ook de randen van de stad 
opzoeken. 
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Mobiliteit en parkere n  

Autootje pesten moet eens ophouden 
 

Veilige wegen en waar mogelijk 

gescheiden fietspaden 
 
Een groot gevaar bij woningbouwontwikkeling 

in Zaanstad is de bereikbaarheid. Wegen 

moeten worden aangelegd, maar een groot deel 

van de gemeenteraad heeft een nare hobby: 

autootje pesten. Ze willen het liefst de auto 

verbannen uit het straatbeeld. Alleen nog maar 

30km wegen en fietsstraten waar de auto te 

gast is. 

 

 
 

De Coentunnel wordt nog net geen fietstunnel, 

maar eigenlijk alleen maar omdat deze niet van 

ons is. Een rampzalige ontwikkeling!  

 

Bij een groeiende stad zijn er ook meer wegen 

en parkeerplaatsen nodig. Wij zijn voor een 

vrije keuze van vervoer, dus ook de auto als 

men dat wenst. In deze gemeente mag men 

tegenwoordig alleen nog maar een auto 

bezitten als je vermogend bent. Bewoners van 

een sociale huurwoning kunnen toch geen auto 

betalen, aldus de coalitie. De parkeernorm is 

daarom bij sociale huurwoningen 

tegenwoordig lager. Belachelijk, we leven hier 

niet in het Oost-Duitsland van de jaren ’50. 

 

Milieuzones zijn belachelijke deugzones waar 

wij niet vóór zijn. De zo gevreesde vervuiling 

stopt echt niet bij zo’n verkeersbord. 

Principieel en geografisch totaal niet 

realiseerbaar. Van dit college moeten we 

allemaal op de fiets. 

 

Betere ontsluiting Westerwatering 
 

Een betere bereikbaarheid van Zaanstad vergt 

een grote investering. Het Rijk wil dat we 

groeien, dat we bouwen. Dus zijn grote 

investeringen onontkoombaar.  Het lijkt ons 

daarom op zijn plaats om bij het Rijk aan te 

kloppen voor de benodigde fondsen om de 

bereikbaarheid van Zaanstad te verbeteren. 

Er is veel belangstelling voor een tunnel vanaf 

de Vincent van Goghweg naar de Houtveldweg 

in Westerwatering. Wij zien meer in het 

verdiepen van het spoor. Dat is niet alleen goed 

voor Westerwatering maar ook voor 

Westerkoog. Misschien kan dan eindelijk de 

‘busbrug-strijdbijl’ begraven worden. 

 

 
 

De A8-A9 verbinding  
 

Een andere belangrijk punt voor de PVV is de 

A8-A9 verbinding. De beslissing ligt bij de 

provincie en het rijk. Te meer een reden om 

tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op een 

lokale fractie van een landelijke partij te 

stemmen. Deze kunnen doormiddel van hun 

netwerkdruk op de besluitvorming houden. 

Lokale partijen hebben deze inganden niet en 

staan dus eigenlijk buitenspel. 
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De grote verkeersdrukte in Koog aan de Zaan, 

Zaandijk, Wormerveer, Krommenie en 

Assendelft kan alleen verminderd worden door 

deze verbinding.  

De Provinciale VVD heeft zijn ziel en zaligheid 

verkocht voor het pluche van het provinciehuis 

en de A8-A9 verbinding doorgeschoven naar 

een later tijdstip. 

 

Dit is onvergeeflijk, deze uit Zaanstad 

afkomstige ‘Gedeputeerde’ weet hoe belangrijk 

deze verbinding is voor Zaanstad en moet zich 

daarom dood schamen. Zo snel mogelijk moet 

de A8 doorgetrokken worden, voor het 

algemeen Zaans belang. 

 

 
 

Parkeren 
 

Natuurlijk moeten er ook voldoende 

parkeerplaatsen worden aangelegd in een 

groeiende stad. Dit college hanteert 

tegenwoordig de belachelijke norm van een 

halve auto per woning, terwijl in Zaanstad het 

gemiddelde al bijna op één auto per 

huishouden staat. De parkeernorm is tevens 

gekoppeld aan het aantal vierkante meters van 

een woning, hoe kleiner de woning, des te lager 

de parkeernorm is. Snapt u nu waarom we de 

gemiddelde grootte van een woning zien 

dalen? Door het gebrek aan ruimte, maar ook 

om een lagere parkeernorm te kunnen 

hanteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Een duidelijk voorbeeld is het project  

‘Houthavenkade’ waar 720 woningen het 

moeten doen met minder dan 400 

parkeerplekken, dat is dus vragen om 

parkeerproblemen. Zaanstad creeëert niet 

alleen een verkeers- maar ook een 

parkeerinfarct. 

  

Meer bouwen betekent voor ons: 

méér wegen,                                                                  

méér parkeerruimte,                                                  

méér fietspaden. 

 

Belangrijke punten op een rijtje 
 
 Al gaat de lokale politiek daar niet over, 

de  Zaanse PVV vindt dat de A8-A9 
verbinding moet er zo snel mogelijk 
komen.  

 Zaanstad moet blijven investeren in 
nieuwe en veilige wegen met gescheiden  
fietspaden. 

 Een betere verkeerscirculatie voor het 
‘autoluwe‘ centrum van Zaandam. 

 Er moet een betere ontsluiting komen 
voor de wijk Westerwatering,  

 Elk nieuwbouwplan moet vergezeld gaan 
van een duidelijk verkeerscirculatieplan 
en infrastructuur. 

 Parkeernorm verhogen naar een reële 
norm. 

 Blauwe parkeerzones in winkelgebieden 
blijven intact en waar mogelijk 
uitgebreid. 

 Betaald parkeerbeleid meer op maat, om 
overlast in omliggende wijken te 
voorkomen. 
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Onderwijs  

Zaans onderwijs is objectief en neutraal onderwijs 
 

Stoppen met linkse indoctrinatie 
 

Wij willen politiek neutrale leraren. Alleen met 

een objectieve benadering kunnen leraren uw 

kinderen leren hoe ze moeten denken in plaats 

van wat ze moeten denken. 

Helaas zien wij het tegendeel in toenemende 

mate, zoals  bijvoorbeeld de vooral ‘linkse’ 

benadering op scholen als het over klimaat 

gaat. Vorming in levensvisie en politiek is aan 

het individu, niet aan de school. 

 

Geen islamitisch onderwijs 
 

De vrijheid van onderwijs is een belangrijk 

recht. Voor islamitisch onderwijs zien wij 

absoluut geen bestaansrecht. De islam vormt 

een bedreiging voor onze vrijheden, normen en 

waarden en daarmee onze vrije democratie. In 

Zaanstad is er één islamitische basisschool, dat 

is er volgens ons één te veel  en mag van ons 

gesloten worden. 

 

 
 

Jaarlijks komen er verzoeken voor meer 

islamitische onderwijs. Voor de PVV is dit 

natuurlijk helemaal onbespreekbaar. Politiek-

islamitische organisaties proberen met hun 

stroming vaste voet in onze samenleving te 

krijgen. 

 

 

 

 

Geen excursies naar moskeeën 
 

Van de PVV mogen alle moskeeën direct 

gesloten en gesloopt worden. Voor de islam is 

geen plaats in onze samenleving. Wij zijn 

daarom ook tegen schooluitjes naar moskeeën. 

Kinderen worden daar ongewild blootgesteld 

aan deze haatdragende overtuiging, die onder 

andere geweld, homohaat, antisemitisme, en 

vrouwonderdrukking predikt.                                

Onze kinderen gaan niet op de knieën voor 

Allah. 

 

 
 

Betere beloning 
 

Onze landelijke overheid betaalt tegenwoordig 

de salarissen van leraren en zorgpersoneel in 

Afghanistan. Het moet niet gekker worden. 

Door slechte salariëring in Nederland en een 

enorme werkdruk hebben wij ook in Zaanstad 

een tekort aan goede leerkrachten, waardoor 

op diverse Zaanse scholen al een vierdaagse 

schoolweek is ingevoerd.  

Een beter salarisaanbod voor leraren helpt te 

voorkomen dat schoolbesturen terug moeten 

vallen op een vierdaagse schoolweek. Dat 

laatste kan ook grote gevolgen hebben voor 

ouders en/of verzorgers. 

De ontwikkeling van onze kinderen komt door 

corona extra in gevaar en moet niet versterkt 

worden door het lerarentekort. 

Zeker indien zij door het digitale onderwijs al 

achterstanden hebben opgelopen.  
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In de coronatijd is het belangrijk dat kinderen 

met grote regelmaat naar school gaan en moet 

uitval zoveel mogelijk worden voorkomen. 

 

 
 

Gezonde leeromgeving 
 

Schoolgebouwen gebouwd voor 2012 voldoen 

qua ventilatie niet meer aan de huidige NEN-

norm. Het is dus van belang dat voor een 

gezonde leeromgeving voor kinderen de 

ventilatie naar de huidige standaard wordt 

aangepast. Tijdens de coronacrisis staan zelfs  

’s winters de ramen open voor voldoende 

ventilatie. Laat kinderen niet in de kou zitten 

en maak een gedegen plan om dit op orde te 

krijgen. Het rijk stelt onvoldoende subsidie 

beschikbaar, dus Zaanstad zal zelf creatief 

moeten zijn. 

 

 

Belangrijke punten op een rijtje 
 
 Geen invoering van een vierdaagse 

schoolweek. 
 Gezonde leeromgeving is belangrijker 

dan een klimaat neutrale school. 
 Politieke neutraliteit van de leraren op 

Zaanse scholen. 
 Stoppen met al het islamitisch onderwijs 

en geen nieuwe aanvragen voor 
islamitische scholen toekennen. 

 Geen verplichte schoolbezoeken of 
excursies naar een moskee.  

 Stop beangstigend klimaat-drammen bij 
kinderen. 

 Voorrang op woningen voor 
leerkrachten en zorgpersoneel. 

 Buiten rookvrije schoolpleinen willen wij 
ook rookvrije speelplaatsen. 
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Klimaat en milieu  

Klimaatbeleid een vloek voor Zaanstad 
 

Geen windturbines aan onze grenzen 
 

De PVV staat niet bepaald te juichen over het 

huidige klimaatbeleid. We moeten van alles, 

maar laten we eens kijken wat echt 

noodzakelijk is. Biomassa zou de toekomst zijn. 

Enkele jaren later is dit achterhaald en zijn 

deze centrales een van de meest vervuilende 

installaties. Landelijk is hiervoor meer dan 11 

miljard aan subsidies over de balk gesmeten. 

Wat is er mis met gas?  Het is schoon en (was) 

betaalbaar. 

 

 
 

In Zaanstad staan nu 2 biomassacentrales, één 

is eigendom van cacaoverwerker Olam, waar ze 

hun cacaodoppen verbranden. De andere 

centrale draait op hout en staat direct naast 

een school en het ziekenhuis. Niet bepaald de 

ideale locatie voor vervuilende uitstoot. Toen 

de beslissing werd genomen om deze 

vergunning af te geven waren deze nadelen al 

lang bekend. 

 

“Hij komt er gewoon” aldus de D66 wethouder. 

Ondanks onze tegenstand zitten we er nu 

contractueel 12 jaar aan vast. 

Wij zien diezelfde haast met het plaatsen van 

torenhoge windturbines, terwijl er steeds meer 

signalen zijn dat deze schadelijk zijn voor de 

gezondheid.  

 

 

Nu blijkt dat de opgewekte stroom niet ten 

goede komt van huishoudens, maar alleen ten 

goede komt van energie-slurpende 

datacenters. Amsterdam plaatst deze 

windturbines op de grens van Zaanstad  

(Noorder-IJplas) waardoor onze 

woningbouwontwikkeling daar in gevaar komt. 

 

Aardgasvrij 
 

Wij wensen niet mee te doen aan pilots voor 

gasvrije wijken, zoals nu de bedoeling in de 

wijk ‘Kogerveld’. We zien nu al dat het 

elektriciteitsnetwerk totaal overbelast is. 

Nieuw te ontwikkelen locaties moeten op de 

wachtlijst om aangesloten te worden op het 

net. Het blijkt maar weer, hardlopers zijn 

doodlopers. 

 

 
 

Warmtepomp geen  oplossing 
 

Een warmtepomp is gewoon een veredelde 

airconditioner. Deze verkoelende apparaten 

staan jaren bekend als energieslurpers. Nu 

laten we diezelfde apparaten warmte 

opwekken en is dat ineens het ‘Ei van 

Columbus’. Wij zijn van mening dat er nog een 

gigantische winst is te behalen in het goed 

isoleren van woningen en bedrijven. Deze 

besparing van energie is goed voor het milieu 

en onze portemonnee. 
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Aardgas schoonste fossiele brandstof 
 

De conclusie van de PVV Zaanstad mag 

duidelijk zijn. Biomassacentrales voegen niets 

toe. Bomen kunnen niet zo hard groeien, als wij 

ze hier verbranden. In buurland Duitsland 

worden juist subsidies verstrekt aan 

huishoudens die een gasaansluiting nemen in 

hun woning, omdat het zo lekker schoon is. 

 

Gas komt niet langer uit Groningen, maar halen 

we uit de bodem van de Noordzee en 

importeren we uit landen als Noorwegen, 

Engeland etc. – zoals nu al gebeurt. Nu al leven 

duizenden Zaanse huishoudens in 

energiearmoede: zij kunnen de 

energierekening nauwelijks tot niet meer 

betalen en zitten vaak letterlijk in de kou. 

Energie is een basisbehoefte, maar door de 

klimaatwaanzin is er een peperduur 

luxeproduct van gemaakt.  

 

 
 

Energie-armoede ligt op de loer, zelfs 

voor de gemeente 
 

Zaanstad heeft zelf een nieuw, variabel 

energiecontract afgesloten met een ‘lokaal’, 

’groen’ energiebedrijf. De D66 wethouder 

beloofde de gemeenteraad een besparing van 

honderdduizend euro per jaar. Wij waren tegen 

deze overstap, daar wij 

belangenverstrengeling, vriendjes- en 

partijpolitiek van bestuurders bewezen 

achtten. Maar Zaanstad zat niet op een 

schandaal te wachten en sloot desondanks het 

energiecontract gewoon af. 

 

Door deze prijsopdrijvende klimaatwaanzin, zit 

de gemeente nu met de gebakken peren. 

In plaats van een besparing zitten we door de 

gestegen prijzen nu, en de komende jaren met 

gigantische tekorten op de Zaanse begroting.                       

De Zaankanters zijn uiteindelijk het kind van 

de rekening en kunnen voor de kosten 

opdraaien. 

 

Het Zaans Klimaatakkoord kan natuurlijk zo in 

de shredder, ik weet niet wie daarmee akkoord 

is gegaan, maar wij in ieder geval niet. 

Waarom moet Zaanstad beter, sneller en 

schoner dan de rest van Nederland . . . . . . de 

wereld. 

 

Belangrijke punten op een rijtje 
 
 Géén windturbines, géén zonneparken 

en andere landschapsvernietigende 
idioterie. 

 Stoppen met biomassa, dit is 
vervuilender dan stoken op gas. 

 Waken voor energiearmoede i.v.m. grote 
prijsstijgingen. 

 Inzetten op isolatie van woningen, 
Zaanstad heeft veel slecht geïsoleerde 
jaren ’30 woningen, daar is veel winst te 
halen. 

 Zaans Klimaatakkoord kan de shredder 
in.  

 Stoppen met het gasvrij maken van 
woningen maar het juist blijven toestaan 
als schoon alternatief. 

 De toenemende vraag van elektra door 
burgers en industrie (datacenters) is 
alleen op te lossen door de bouw van 
kerncentrales. 
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Economie  

Steun voor bedrijfsleven 
 

De Zaanstreek is een van de oudste industrie 

gebieden van Europa. Onze streek is de 

kraamkamer van merken als Verkade, Duyvis, 

Honig, Albert Heijn, Wessanen en Lassie. Het 

Zaanse bedrijfsleven is de motor van onze 

economie; zij zorgen voor de werkgelegenheid 

en bedrijvigheid in Zaanstad. Maar ook voor 

een levendige, dynamische stad en dorpen. 

Waarin het voor inwoners, toeristen en 

dagjesmensen aangenaam vertoeven is.  

 

Door de oprukkende woningbouw wordt de 

fysieke ruimte voor bedrijven steeds meer 

beperkt. Zowel bestaande als nieuwe inwoners 

moeten beseffen dat de menging van industrie 

en wonen is verweven in het Zaanse DNA. Het 

bedrijfsleven moet daarom ruimte houden om 

te kunnen ondernemen. Vooral de cacao en 

voedingsmiddelen industrie hoort bij nu 

eenmaal bij Zaanstad.  

 

De coronacrisis heeft er bij veel ondernemers, 

horeca en winkeliers flink ingehakt en daarom 

is de PVV tegen allerlei beknottende regeltjes 

en extra heffingen. Voor horecaondernemers 

zou onder andere een blijvend een 

ruimhartiger terrassenbeleid moeten worden 

gehanteerd. De precariobelasting is tijdelijk 

gestopt voor terrassen en mag van ons 

permanent worden afgeschaft.  

 

 

 

 

 

 

Zo kunnen ondernemers op adem komen en 

zich inspannen om hun reserves te herstellen. 

Al zijn wij bang dat er nog wel klappen gaan 

vallen. 

 

De lokale economie kan verder gestimuleerd 

worden door meer lokale inkoop door de 

gemeente, zonder linkse, marxistische 

tegenprestaties te eisen, zoals: ‘Social Return 

on Investment’. 

Lastenverlichting voor onze inwoners kan voor 

hogere besteding in detailhandel en horeca 

zorgen. Door de coronacrisis en afbraakbeleid 

van diverse kabinetten Rutte kunnen veel 

burgers ook wel wat extra koopkracht 

gebruiken. 

 

De Zaanse PVV vecht al jaren voor het 

afschaffen van de hondenbelasting, verlagen 

parkeertarieven is ook een optie, zodat de 

Zaankanters meer geld te besteden hebben. De 

blauwe parkeerzones moeten behouden 

blijven, en waar mogelijk worden uitgebreid. 

Dit is goed voor de lokale detailhandel en 

verhoogt de populariteit van gezellige, 

kleinschalige winkelgebieden zoals de 

zaanbocht in Wormerveer. 

Wij staan voor een gemeentebestuur dat zuinig 

en verantwoord met het belastinggeld van onze 

burgers en bedrijven omgaat. Dus geen 

onzinnige uitgaven en niet strooien met 

subsidies. 
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Steun voor onze boeren 

Onze boeren zijn broodnodig 
 

De overheid slachtoffert graag de boeren. De 

helft van onze boeren moeten hun bedrijf 

sluiten en in de WW omdat hun vee of 

weilanden stikstof uitstoten. Uit onderzoek 

blijkt echter dat de agrarische sector de laatste 

10 jaar de meeste stikstof reductie heeft 

gerealiseerd. De stallen zijn gemoderniseerd en 

veevoer is aangepast om bij te dragen aan een 

beter milieu. Ondanks miljoeneninvesteringen 

blijft men vingerwijzen naar onze broodnodige 

voedselproducenten. 
 

Er zijn ook vergaande onderzoeken gedaan 

naar het zogenoemd ‘vernatting van 

veengronden’ om te voorkomen dat de 

weilanden verder inklinken, bijvoorbeeld in de 

polders rond Westzaan en Assendelft. Dit 

inklinken veroorzaakt extra CO2 uitstoot. 

 

De oplossing ligt bij drukdrainage. Daarmee 

heeft de boer de mogelijkheid om het waterpeil 

van zijn weilanden actief te beïnvloeden, zodat 

koeien droge hoeven houden bij gebruik van 

dat weiland. Bij vernatting van het weiland 

wordt niet alleen bodemdaling maar ook het 

inklinken van het veen voorkomen.  De 

resultaten van proefopstellingen bij Zaanse 

boeren zijn zeer positief, we zien een flinke 

CO2 reductie. 

 

 

De ‘linkse’ deugkneuzen van de Zaanse raad, 

onder aanvoering van de Partij TEGEN de 

dieren, zijn doof voor deze positieve resultaten 

en zouden liever vandaag dan morgen de hele 

polder onder water laten lopen. 

 

Wij hebben respect voor onze boeren en 

strijden voor hun voortbestaan. Zij zijn 

producenten van voedsel voor ons en 

miljoenen mensen in het buitenland. Onze 

boeren zijn de meest efficiënte agrariërs van de 

wereld. Laat onze boeren hun belangrijke werk 

doen! 

 

Belangrijke punten op een rijtje 
 
 Zaanse bedrijven niet wegsaneren ten 

koste van woningbouw. 
 Geen precariobelasting op terrassen. 
 Bij uitbreiding parkeergebieden, tarieven 

verlagen. 
 Blauwe parkeerzone behouden. 
 SROI (sociaal return on investment) 

afschaffen. 
 Stoppen met onzinnige CO2-, stikstof- en 

PFAS-maatregelen voor boeren en 
bedrijven. 

 Boeren moeten kunnen blijven boeren en 
tegelijk zorgen voor ons prachtige 
Zaanse landschap. 

 De PVV Zaanstad steunt onze boeren, die 
zich verdrukt voelen en steeds verder in 
het nauw gedreven worden. 
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Financiën 

Zaanstad gooit miljoenen over de balk 
 

Belastingen en subsidies moeten lager 
 

Zaanstad is een van de duurste gemeenten van 

Nederland als het gaat om rioolheffing, OZB en 

afvalstoffenheffing.  Het huidige bestuur geeft 

graag uw geld uit aan zaken die de meeste 

Zaankanters niets kan schelen. Miljoenen gaan 

er naar cultuurinstellingen waar veel 

Zaankanters nog nooit van gehoord hebben. 

De PVV Zaanstad wil lastenverlichting voor al 

onze inwoners, dus moeten de uitgaven naar 

beneden. Dat kan door belastingen te 

verminderen  en overbodige uitgaven en 

subsidies te verlagen. 

 

Subsidies zijn een verdienmodel geworden. De 

steeds groeiende berg cultuursubsidies wordt 

onrechtmatig door ‘linkse’ coalitiepartijen aan 

hun eigen ‘partijgenoten’ uitgedeeld. De 

kandidaat-raadsleden op de kieslijsten van 

deze ‘Saense’ partijen hebben veelal, direct of 

indirect, baat bij deze subsidies. Zij stemmen in 

met ieder voorstel om extra geld in cultuur te 

pompen. 

 

 
 

Wij schaffen de hondenbelasting af 
 

Sinds de PVV in de gemeenteraad van Zaanstad 

zit proberen wij ook de hondenbelasting af te 

schaffen en zullen dit door moties blijven doen. 

Het huidige college heeft ons beloftes gedaan 

om dit uit te voeren. Maar zoals geldt voor de 

meeste beloftes van dit college van 

burgemeester en wethouders werd ook deze 

belofte niet nagekomen. In het huidige 

coalitieakkoord staat: “Wij streven ernaar de 

hondenbelasting af te schaffen”. In een college 

met de PVV wórdt de hondenbelasting 

afgeschaft! Daar kunt u van uitgaan als u op ons 

gaat stemmen. 

 

 
 

Bakken met geld naar 

gemeenschappelijke regelingen 

 
Heeft  u wel eens van gemeenschappelijke 
regelingen gehoord? Wij wisten voor onze 
intrede in de politiek niet van het bestaan. 
Zaanstad betaalt mee aan diverse 
‘gemeenschappelijke’ regelingen met 
buurgemeenten.  
 
Zaanstad betaalt bijvoorbeeld 227.000 euro 
aan Oostzaan voor het onderhoud van ‘t 
Twiske. Oostzaan zelf betaalt 16.500 euro. 
En hebben we ook iets in te brengen als het 
gaat over de exploitatie van ’t Twiske?  
Helemaal niets! 
 
Mogelijkheden om het onderhoud te 
financieren door evenementen, festivals of een 
natuurcamping stuit op groot verzet van 
Oostzaan. 
 
Zaanstad betaalt de rekening toch wel.  
Er nog zijn tientallen andere 
gemeenschappelijke regelingen en 
samenwerkingen waaronder de GGD, 
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Metropool regio Amsterdam (MRA) en de 
Veiligheidsregio. Een deel broodnodig maar het 
merendeel hiervan mag wel eens kritisch 
bekeken worden omdat daar miljoenen in 
omgaat, zonder dat Zaanstad daar enige 
invloed op uit kan oefenen. 
 

Geld verdienen aan leegstand 
 
Vorig jaar kwamen wij met een motie om de 
OZB te innen op leegstaande bedrijfspanden. 
Als een pand niet gebruikt wordt, hoeft de 
eigenaar geen gebruikersdeel OZB te betalen. 
Bij woningen is dit al jaren geleden 
samengevoegd met het eigenarendeel. Dat 
waren we met bedrijfspanden dus ook van 
plan. Dit stimuleert niet alleen om leegstand te 
voorkomen, maar levert ook nog eens een 
flinke duit op. Onze motie werd verworpen, 
maar nog geen 4 maanden later werd het als 
mogelijke zoekrichting gebracht door het 
college. 
 
Wij willen dit de komende raadsperiode 
geleidelijk invoeren. Niks zoekrichting, gewoon 
doen. 
 

 
 
Hoge schuldenlast 
 

De gemeente Zaanstad heeft een hoge 

schuldenlast en is daarom financieel 

kwetsbaar. Door de lage rentes denkt men dat 

lenen geld oplevert. Dat is natuurlijk een 

kromme redenatie. Schuld is schuld en blijft ten 

alle tijden op de begroting drukken, totdat je 

het aflost. En dat doet Zaanstad niet, daar is 

geen geld voor. 

 

Herwaardering van gemeentelijke grond en 

gebouwen geeft Zaanstad steeds meer ruimte 

om extra te lenen. Zo kunnen ze weer een extra 

subsidie verstrekken aan culturele clubjes. Wij 

zijn meer van de hand op de knip, zuinig zijn 

met uw belastingcenten.  

Transformatiefonds 
 

Zaanstad heeft jaren geleden een soort 

bouwfonds opgericht, genaamd het 

‘Transformatiefonds’. Een fonds waar jaarlijks 

geleend geld in wordt gestort om de 

woningbouw op gang te helpen. Dat lijkt een 

nobel streven, bedacht om woningbouw weer 

rendabel te maken. 

Maar als projectontwikkelaars daar dure 

huizen van bouwen, die onze eigen inwoners 

niet kunnen betalen, wat schieten de Zaanse 

woningzoekenden daarmee op? Helemaal niets.  

Op zich is zo’n fonds geen slecht idee, dan zou 

dat geld gebruikt moeten worden om betaal-

bare woningen te bouwen voor Zaankanters. 

Wanneer coöperaties en projectontwikkelaars 

betaalbaar bouwen kunnen ze op onze steun 

rekenen. 

 

De bijdragen die ontwikkelaars ontvangen zijn 

geheim, dat is niet voor niets. In de nieuwe 

Peperstraat, waar de ontwikkelaar 60% dure 

woningen mogen bouwen, zou volgens de 

Zaanse PVV alleen een bijdrage verkregen 

kunnen worden voor de resterende 40% 

goedkopere woningen. Als een ontwikkelaar 

dure woningen in deze tijd niet rendabel kan 

bouwen, dan kan hij beter wat anders gaan 

doen. 

 

 
 

Afvalverwerking enorme kostenpost 
 

Vorig jaar zijn de kosten voor de 

afvalinzameling met 10% gestegen. Dat komt 

door de achterhaalde ideeën van het 

gescheiden inzamelen van afval. Als het aan dit 

‘groene’ college ligt, hebben we straks meer 

plastic kliko’s dan inwoners. Dat is nergens 

voor nodig.  

Na-scheiding is niet alleen voordeliger maar 

ook efficiënter en levert een beter resultaat. 
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Blik en plastic kunnen goedkoper uit het 

restafval gehaald worden dan de aparte 

inzameling kost. Desondanks laat Zaanstad het 

afval gewoon vooraf scheiden.  

 

Het grijs-groene-kliko-college weet zelf dat het 

percentage vooraf gescheiden afval in de 

toekomst terug gaat lopen. Hoogbouw en 

bovenwoningen kunnen namelijk geen afval 

scheiden en moeten gebruik maken van de 

ondergrondse restafvalcontainers. 

 

Door de groeiende stad naar 200.000 inwoners 

zal er steeds meer hoogbouw gebouwd 

worden, met als gevolg meer restafval. Na-

scheiding is dus onontkoombaar. Daar zou 

lastenverlichting gerealiseerd kunnen worden. 

 

Een probleem: Zaanstad is aandeelhouder van 

afvalinzamelaar HVC. Dus waar ligt de 

loyaliteit? Bij HVC of bij de Zaankanters? 

 

Minder dure externe medewerkers 
 

In een krappe arbeidsmarkt is het lastig goede 

mensen te vinden en vast te houden. Daarom 

wordt in alle gelederen veel externe 

arbeidskrachten door de gemeente ingehuurd. 

We zien zelfs oud-werknemers rondlopen die 

als zelfstandige weer ingehuurd worden door 

Zaanstad. 

Wij zien ook oud-werknemers die voor zichzelf 

beginnen en daarna een lucratieve opdracht 

binnenhalen van de afdeling waar ze een week 

daarvoor nog werkzaam waren. Neem van ons 

aan: deze zaken kosten de gemeenschap 

bakken met geld.  

 

Toegegeven: Zaanstad probeert op aansporing 

van de gemeenteraad dit terug te dringen, 

maar er mag dus nog wel een stapje extra gezet 

worden.                   

 

Belangrijke punten op een rijtje 
 
 Afvalstoffenheffing: eerlijke verdeling in 

kosten tussen één- en meer persoons 
huishoudens. 

 Scheiding afval niet door middel van vele 
kliko’s,  maar scheiding na inzameling. 

 Verlagen van de rioolheffing en de 
afvalstoffenheffing. 

 Aanpakken van uitkeringsfraude en 
woonfraude. 

 Afschaffen hondenbelasting zoals reeds 
jaren wordt beloofd. 

 Terugdringen externe inhuur van 
werknemers op het gemeentehuis. 

 Behoud geldautomaten in kleinere 
dorpskernen. 

 Zaanstad moet stoppen met een aantal 
gemeenschappelijke regelingen die 
bakken met geld kosten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


