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1 - Lastenverlichting voor alle Zaankanters
De gemiddelde woonlast in Zaanstad is € 822,-. Deze is een van de hoogste in Nederland. Ter vergelijking:
Purmerend, waar de woonlasten € 715,- zijn en Haarlem € 731,- . Dit vindt de PVV onverteerbaar. Daar moet
iets aan gedaan worden.
De Zaanse lasten zijn o.a. hoog door het hoge bedrag aan rioolheffing. De gemeente claimt dat dit nodig is
voor het vervangen van het verouderde rioolnet. Men is dan ook volop bezig met deze operatie. Maar in
feite is het de burger die eerst betaalt voor de vervanging van het net en vervolgens ook nog eens extra
voor het gebruik daarvan.
De Onroerend Zaak Belasting (OZB) is zowel in 2015 en 2016 verhoogd met 3,5 procent. Dat was een onterechte compensatie voor minder inkomsten wegens de waardedaling van de eigen woning. Maar nu de woning waarde weer stijgt is het percentage niet genoeg verlaagd. De PVV zal erop toezien dat de eigenwoningbezitters profiteren van de waardestijging en niet de gemeente.
De hondenbelasting is in feite een algemene belasting. Het geld vloeit regelrecht naar de gemeentekas. Je
zou kunnen zeggen dat de gemeente de trouwe metgezel van de burger misbruikt voor linkse hobby’s zoals
het bouwen van cultuurclusters.





De gemiddelde woonlasten moeten met zeker 10 procent worden verlaagd
De PVV is voor een verlaging van de rioolheffing.
De OZB in Zaanstad moet verlaagd worden i.v.m. de waardestijging van de woning.
De PVV is voor het afschaffen of verlagen van de hondenbelasting

2 – Meer aandacht en geld voor veiligheid
Zaanstad wordt geteisterd door diverse soorten criminaliteit. De PVV wil meer geld vrijmaken voor veiligheid
en minder reserveren voor cultuur en andere linkse verkwistingen. Sinds 2015 is het veiligheidsgevoel van de
Zaanse burgers niet meer opgenomen in de jaarlijkse gemeentelijke evaluatie. De harde cijfers van de criminaliteit niet meer te publiceren lijkt op ontkenning van de realiteit. Dit past overigens helemaal in het beeld
dat we hebben van het huidige gemeentebestuur.




De negatieve spiraal van toenemend geweld, zoals schiet en steek incidenten, bedreigingen en berovingen, moet eindelijk eens worden gekeerd.
Burgers durven door intimidatie en bedreiging niet meer aangifte te doen. Waardoor we een te positief beeld krijgen van de misdaadcijfers in Zaanstad.
Diefstal en woninginbraken vergen teveel papierwerk waardoor de aangiftebereidheid nog verder
afneemt. Dit moet worden verbeterd zodat bovendien de politie beter zijn eigenlijke werk kan doen:
de criminaliteit terugdringen.










Drugsoverlast leidt tot meer geweldsmisdrijven en moet vooral worden aangepakt door meer
‘blauw’ op straat.
Illegale straatraces komen helaas ook voor in Zaanstad. Ze zijn levensgevaarlijk en hebben elders al
slachtoffers gekost. Waar blijven afdoende maatregelen? De PVV gaat hier met overtuiging voor
pleiten.
Op veel scholen is de verhouding tussen autochtone en allochtone leerlingen volledig verstoord. Op
diverse scholen zitten teveel niet-westerse migranten met een achterstand, waardoor op deze scholen veel meer pesterijen en vechtpartijen voorkomen. Deze scholen voldoen niet aan de algemene
veiligheid instructies.
De PVV wil meer politie in winkel- en woongebieden. De wijkagent zit nu te veel op zijn kamer op het
hoofdbureau, terwijl hij zichtbaar in de wijk aanwezig hoort te zijn.
Er moet speciale aandacht worden besteed aan overlast- en misdaadgevoelige plaatsen door middel
van cameratoezicht of handhavers.
Zaanstad moet geld en moeite investeren om probleemwijken als ‘Poelenburg’ en ‘Peldersveld’ veiliger en dus beter bewoonbaar te maken.

3 – Terugdringen van de islam in Zaanstad
Zaanstad is één van de snelst islamiserende gemeenten van Nederland. Dat proces gaat alsmaar door. Er is
een plan om in ‘Saendelft’ nog een moskee te bouwen. De islamitische stichting ‘Kleurrijk Saendelft’ heeft op
misleidende wijze haar wensen bij de gemeente ingediend. Men doet het voorkomen dat het om een multicultureel centrum gaat, terwijl heel duidelijk is dat men een moskee wil bouwen. De PVV zet zich in om
deze plannen tegen te houden.
Het zijn bouwactiviteiten die mede worden mogelijk gemaakt door giften van buiten Zaanstad en zelfs uit
het buitenland en waarvan de oorsprong zeer dubieus is. Door de islamisering vertonen diverse wijken inmiddels al een on-Nederlands straatbeeld.
De hoofddoekjes cultuur van de islam is steeds zichtbaarder aan het worden, tot in het stadhuis. De Zaanse
overheid doet niets om het tij te keren. Alleen een Partij als de PVV kan hier nog iets aan veranderen. Daarom stellen wij duidelijke maatregelen voor:





Er komt geen enkele moskee meer
bij in Zaanstad.
Sluiten van alle illegale islamitische
ontmoetingsplaatsen.
Verbod op oproepen vanaf minaretten of via geluidsinstallaties.
Strikte controle op naleving van
wettelijke voorschriften in en rond
moskeeën.












Verbod op buitenlandse en/of onduidelijke geldstromen en donaties aan moskeeën en zogenaamde
'islamitische culturele centra'.
Bijeenkomsten waar een haatimam predikt worden verboden en buitenlandse haatimams worden
uitgezet.
Geen nieuwe en geen uitbreiding van islamitische scholen en niet vrijaf van school tijdens islamitische feestdagen.
Geen islamitische begraafplaatsen en geen uitbreiding van het islamitisch grafveld op bestaande begraafplaatsen.
Subsidiestop op islamitische activiteiten met name van islamitische stichtingen.
Een verbod op het dragen van boerka’s, nikaab’s in het openbaar en geen hoofddoekjes op scholen,
gemeentelijke instellingen of instanties die gemeentelijke subsidies ontvangen.
Een boerkini is een soort zwem-boerka en moet daarom óók verboden worden, zowel in openbare
zwembaden als in buitenrecreatiegebieden.
Geen terugkeer naar Zaanstad van Syrië-gangers of andere jihadisten.
Geen dieronvriendelijk halal voedsel in scholen, gemeentelijke instellingen of instanties die gemeentelijke subsidies ontvangen.
Geen islampromotie en 'positieve discriminatie' ten aanzien van moslims door de gemeente of door
de gemeente gesubsidieerde instellingen.

4 – Ouderen hebben altijd recht op goede zorg
Onze ouderen hebben onder moeilijke omstandigheden ons 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. Met het huidige zorgsysteem worden onze hulpbehoevende ouderen gedwongen om langer thuis te wonen. Ondanks de vergrijzing
en het toenemende aantal kwetsbare ouderen moesten verzorgingshuizen hun deuren sluiten. Alleen mensen met de hoogste indicatie mogen nog in een verzorgingshuis worden opgenomen.
Een grote groep ouderen heeft hierdoor het recht op de benodigde zorg verloren. Zij moeten het nu zelf
doen met voornamelijk ondersteuning van buren, familie en vrienden en - waar mogelijk - aanvullende (professionele) zorg. Onze gemeente wil niet inzien, dat dit onvoldoende is om onze kwetsbare ouderen de zorg
te geven die zij nodig hebben en verdienen.










De PVV zet zich in voor het behoud van onze verzorgingshuizen.
Wij zijn voor het versoepelen van toegangscriteria voor verzorgingshuizen.
Wij willen meer personeel aan de bedden.
We zullen er alles aan doen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.
De communicatie tussen sociale wijkteams, zorgverleners en de gemeente moet worden verbeterd.
De werkdruk van mantelzorgers moet worden verlaagd.
Mantelzorgers verdienen een gratis parkeervergunning.
De eigen bijdrage voor hulpmiddelen moet worden verlaagd.
We willen meer begeleiding voor dagbesteding van eenzame ouderen.

5 - Verbetering verkeerscirculatie en bereikbaarheid
De populariteit van Zaanstad in de Metropool Regio Amsterdam is ongekend. Door problemen en stagnering
op de Amsterdamse woningmarkt wijken veel inwoners van die stad uit naar Zaanstad. Dit heeft niet alleen
nadelen voor de al krappe woningmarkt en de prijzen. Door het toenemend woon-werkverkeer zijn er ook
grote nadelen voor de bereikbaarheid van de gemeente Zaanstad.
De N516, beter bekend als de Thorbeckeweg, is een belangrijke toegangsweg van Zaandam-Zuid naar de
Ring A10. Deze weg heeft een ‘upgrade’ gekregen. Het betekende voor Zaanstad een investering van 5 miljoen. Het ging ten koste van zowel een deel van de oprit naar de Coentunnel als de afslag richting de oprit
Ring-Noord.
Zaanstad weigert al jaren de wijk ‘Westerwatering’ te ontsluiten voor automobilisten. Een ontsluiting over of
onder het spoor is een must voor deze wijk die door de gemeente verder wordt volgebouwd met woningen.

Er is daarentegen wel prioriteit voor ‘de Slinger’, een geldverslindend fietspad hoog over het spoor, waar de
gemiddelde fietser grote moeite mee zal krijgen. En dat terwijl er in de buurt reeds fietstunnels beschikbaar
zijn.
Zaanstad investeert dus veel geld in een slechtere bereikbaarheid in plaats van een betere. Dat is zeker niet
de bedoeling van de PVV. Bestaande verkeersknooppunten aanpakken is belangrijker dan nieuwe knooppunten creëren.






Elk nieuwbouwplan moet vergezeld gaan van een duidelijk mobiliteit- en ontsluitingsplan. Andere
woonwijken mogen niet extra worden belast.
Er moet een tweede ontsluiting komen van de wijk ‘Westerwatering’, een betere oplossing dan algehele openstelling van de busbrug ‘De Binding’.
Er moet een beter verkeercirculatieplan komen voor het autoluwe, met verzonken paaltjes (pollers)
afgesloten, centrum van Zaandam.
De A8-A9 verbinding is voor de PVV geen prioriteit voor Zaanstad. Deze oplossing levert niet of nauwelijks tijdwinst op en vergt een grote investering, zowel voor de aanleg als de procedurekosten.

6 – Genoeg woningen voor Zaankanters
Zaanstad is met ruim 155.000 inwoners een grote stad, maar heeft als samenvoeging van zeven gemeenten
een onlogische stedelijke structuur. Bij het bouwen van nieuwe wijken lijkt de gemeente vooral oog te hebben voor de goed verdienende Amsterdammers, die uitwijken naar omliggende gemeenten. Bouwproject
'Kreekrijk' krijgt bijvoorbeeld woningen tot ruim zes ton. Een prijs die veel Zaankanters gewoonweg niet
kunnen betalen.
Via woningbouwcorporaties worden nieuwe huurwoningen gebouwd, maar deze zullen hoofdzakelijk voor
asielzoekers zijn. Zaanstad is namelijk een van de weinige gemeenten die nog steeds asielzoekers voortrekt
op de woningmarkt. Daarnaast lijkt gemeente Zaanstad vooral te focussen op uitstraling en gezelligheid in
het nieuwe autoluwe centrum van Zaandam. Parkeerproblemen zullen met de komst van diverse bouwprojecten in het autoluwe centrum alleen maar toenemen en het centrum heeft alleen maar dure parkeergarages. Daarnaast is er ‘De Burcht’ een parkeerplein dat amper gebruikt wordt, omdat op een halve minuut
lopen daarvandaan gratis geparkeerd kan worden.
De conclusie is dan ook dat er verandering dient te komen in de prioriteiten van de gemeente Zaanstad.
Bestaande problemen moeten eerst worden opgelost, alvorens er wordt begonnen aan allerlei nieuwe kostbare prestigieuze bouwprojecten. Een aantal maatregelen moet dit beleid ombuigen.







Asielzoekers die zich in onze gemeente willen vestigen, krijgen geen voorkeursbehandeling meer. In
onze ogen hebben mensen met een Nederlandse nationaliteit het eerste recht op een woning in eigen gemeente.
Er dienen meer woningen te komen in een prijsklasse, die past bij het inkomen van de gemiddelde
Zaankanter en starters op de woningmarkt.
Op ‘De Burcht’, moet het parkeren gratis worden gemaakt, om de wijken eromheen te ontzien. Verder is het belangrijk dat er in woonwijken met parkeerproblemen meer parkeervakken komen in
plaats van minder.
Geld voor het oppeppen van de uitstraling moet gebruikt worden voor het vergroten van het feitelijke woongenot. De PVV wil de rotzooi op straat opruimen en de vervuiler daarvoor laten betalen.

7 – Nooit meer AZC ‘s in de Zaanstreek
De afgelopen jaren heeft de gemeente Zaanstad aan duizenden asielzoekers opvang verleend. De PVV is van
mening dat dit een te grote druk legt op de samenleving en streeft ernaar om geen nieuwe AZC ’s meer toe
te staan. De asielzoekers komen vooral uit islamitische landen en nemen een ideologie, cultuur en denkwijze
mee, die niet stroken met onze vrije levensopvatting. Er wordt anders gedacht over met name vrouwen- of
homo-rechten. Bovendien zijn asielzoekers vaak ook nog antisemitisch en vertonen ze vaak wangedrag.
Door de zogeheten verdeelsleutel, die de gemeente Zaanstad wordt opgelegd door het Rijk, zou Zaanstad de
komende periode, bij een landelijke instroom van 100.000 asielzoekers, 1.250 asielzoekers per jaar moeten
huisvesten. Dit drama lijkt ver weg maar komt snel dichterbij, doordat Nederland zich afhankelijk heeft gemaakt van de Europese Unie en onbetrouwbare regimes zoals dat van Turkije. De PVV kiest voor zijn eigen
burgers en is van mening dat we de oncontroleerbare asielstromen niet aankunnen in ons dichtbevolkte
land.




Nooit meer geldverslindende AZC ’s plannen, bouwen en openen in Zaanstad. Alleen het onderzoek
naar de laatste locatie kostte al een kwart miljoen euro.
Strenger optreden bij wangedrag van asielzoekers in Zaanstad. Bij misdrijven dient er sneller gehandeld te worden.
Startende bewoners van Zaanstad met lage inkomens moeten voorrang krijgen op sociale huurwoningen in plaats van asielzoekers.

8 - De paalrot ellende grootschalig aanpakken
Paalrot maakt meer dan 8.000 woningen in de Zaanstreek van begin vorige eeuw onbewoonbaar. Muren
zakken en vloeren zijn niet meer recht. Het gaat om vooroorlogse huizen met te korte houten palen, die een
gemakkelijke prooi vormen voor de paalrot bacteriën. Kosten voor funderingsherstel zijn 40 tot 70 duizend
euro per woning. Dat hebben de particuliere eigenaren doorgaans niet. Het eigen huis is een financiële valkuil geworden. De PVV wil hier een einde aan maken.
De gemeente Zaanstad levert slechts een doekje voor
het bloeden. Wie geen aanvullende lening van de
bank krijgt, kan in aanmerking komen voor een zogenaamde ‘maatwerklening’. Maar dit gebeurt zo
mondjesmaat, dat over 80 jaar de woonellende nog
niet ten einde is.
PVV zet zich in voor een Zaans Fundering Herstelfonds (ZFH). Het fonds is te vergelijken met de finan-

ciële staatssteun voor de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Decennia lang werden de gevolgen van
de aardbevingen genegeerd. In Zaanstad geldt dat voor de effecten op slechte funderingen van zwaar verkeer, ingrijpende nieuwbouw, een gewijzigde grondwaterhuishouding en grondverzakking.
Er is naar ruwe schatting 125 miljoen euro nodig voor een grootschalige aanpak van particuliere woningen in
Zaanstad. De totale herstelfase mag niet langer dan 10 jaar duren. De uitvoering daarvan gebeurt dan niet
meer huis voor huis, maar straat voor straat.
Zaanstad en de rijksoverheid financieren de start. Wie zijn huis later verkoopt, betaalt een percentage van
de opbrengst terug. Woningen stijgen vervolgens extra in waarde. De terugbetaling mag uiteraard de waardevermeerdering niet overstijgen. Indien mogelijk wordt samengewerkt met woningbouwcoöperaties, die
15 procent van het bedreigde woningareaal in Zaanstad beheren. De aanpak van de PVV moet ervoor zorgen
dat de speciale plattegrond van de Zaanstreek op de website van de gemeente binnen tien jaar niet meer
rood kleurt van de paalrot ellende.








Het Zaans Fundering Herstelfonds wordt opgericht door Zaanstad in samenwerking met de rijksoverheid.
Alle woningen met funderingsproblemen worden geclassificeerd op urgentie, zodat de eigenaren
weten wanneer hun woning en straat aan de beurt zijn.
De aanpak moet grootschalig zijn, zodat de kosten per woning dalen. Er moet snel worden gehandeld nu er nog geprofiteerd kan worden van de lage rentestand.
Er wordt aanvullend bodemonderzoek gestart om de voortwoekerende paalrot bacteriën en de gevolgen daarvan nog beter in kaart te brengen.
Zaanstad mag niet langer burgers – wanneer de aangebrachte meetbouten dat aangeven – verplichten onbetaalbaar funderingsherstel uit te voeren.
Zaanstad zorgt gedurende de periode van het funderingsherstel voor vervangende woonruimte.
De PVV Zaanstad verzamelt en publiceert verhalen van mensen die te maken hebben of nog hebben
met paalrot en funderingsherstel.

9 – N.B. - addendum
Het verkiezingsprogramma van PVV Zaanstad is een dynamisch schrijven. Dit houdt in, dat wij nieuwe punten en aanpassingen aan de hand van feiten en omstandigheden, zullen blijven toevoegen en aanpassen. Dit
verkiezingsprogramma wordt samengesteld aan de hand van zaken die ons worden aangedragen door de
burger en zaken die wij zelf constateren.

