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Zaanstad, 18 december 2017    

 

Ruimte Binnen Grenzen 
 

Ruimte staat voor openheid, vrijheid en mogelijkheden. Begrippen die 

we moeten koesteren, omdat ze niet vanzelfsprekend zijn.   

Waar respectloosheid, regels, procedures onze ruimte bedreigen of in 

de weg staan is het zaak om een grens te trekken en te zeggen tot hier 

en niet verder. Dat laatste hebben we in sommige gevallen lang niet 

gedaan.  

Het CDA wil de komende periode zorgen voor een trendbreuk op 

onderwerpen die de dagelijkse leefkwaliteit voor inwoners, ondernemers 

en bezoekers in Zaanstad beïnvloeden. Waar nodig op onorthodoxe 

wijze. 

CDA Zaanstad 

Gerard Slegers en Ton de Kleijn 

 

 

Gerard Slegers 

Lijsttrekker CDA Zaanstad 

Ton de Kleijn 

Voorzitter CDA Zaanstad 

  



 

4 
 

Inhoudsopgave 

 
Ruimte Binnen Grenzen 3 

 

Inhoudsopgave 4 
Prioriteiten CDA Zaanstad 5 

1. Bestrijden eenzaamheid: beroep op saamhorigheid 7 
2. Sociale Overlast: Snelle en daadkrachtige aanpak 8 
3. Krapte woningmarkt: voorrang Zaanse woningzoekenden 10 
4. Stroperig verkeer en parkeerdruk: vernieuwing & bescherming 12 
5. Afstand tot arbeidsmarkt: Recht op (vrijwilligers)werk 14 
6. Van parallelle culturen naar integratie en participatie 15 

 

Overige punten CDA 19 
A. Kunst /Erfgoed /Cultuurhistorisch besef /Toerisme 20 
B. Ondernemen in Zaanstad / Onderwijs - studenten 24 
C. Duurzaamheid / Milieu / Innovatie 27 
D. Recreatie / Fit in lijf en geest 30 
E. Dorp, stad en buurgemeenten samen naast elkaar 32 
F. Financiën/investeren in ICT en lokale berichtgeving 33 

 

Bijlagen: 36 
Bijlage 1: Zaanse schans ..................................................................... 37 
Bijlage 2: Recht op (vrijwilligers)werk ................................................... 40 
Bijlage 3: Woonruimteverdeling werkt niet voor Zaanstad ................... 42 
Bijlage 4: Binnenstedelijk groen en buitenstedelijke woningbouw ....... 45 
Bijlage 5: Motie CDA Znstd  Onderzoek buitenstedelijke woningbouw 49 

 

https://d.docs.live.net/a0540d2e08fc00a3/Colouring%20Media/Klanten/CDA%20ZNSTD/campagneteam/Cncpt%20verkprogr%20CDA%20Znstd%20A5%2017dec17%20.docx#_Toc501381845


 

5 
 

Prioriteiten CDA Zaanstad 
 

Zaanstad is een gemeente om trots op te zijn. Vanuit onze positief kritische 

grondhouding kijken we graag naar de mooie kanten van Zaanstad en de 

ruimte die Zaanstad heeft om zich verder te ontwikkelen! Voorbeelden zijn de 

mooie ligging aan de Zaan, het vernieuwde stadshart dankzij Inverdan, de vele 

mooie gebouwen, het groen en de Zaanse Schans. Bij het mooie van Zaanstad 

denken wij ook aan de vele vrijwilligers en mantelzorgers, die zich inzetten voor 

anderen. Ook met het bieden van (financieel) maatwerk voor mensen die in 

armoede leven, heeft Zaanstad zich op de kaart gezet.  

Echter, tussen al het moois ziet het CDA in Zaanstad ook een aantal 

belangrijke aandachts- en zorgpunten, zoals de vele eenzame mensen die in 

Zaanstad wonen, gevallen van (sociale) overlast die gemiddeld 2-3 keer per 

dag worden gemeld bij de politie, de wachttijd op een woning voor Zaanse 

starters die bijna 10 jaar bedraagt, de slechte doorstroming van het verkeer, de 

oplopende parkeerdruk in de stad, de grote hoeveelheid mensen die afhankelijk 

zijn van een bijstandsuitkering en de scheefgegroeide sociaal-maatschappelijke 

situatie in de wijken Poelenburg en Peldersveld-Hoornseveld.  

Stuk voor stuk punten waar we misschien allemaal van denken dat er al jaren 

vooruitgang op wordt geboekt. Feitelijk is dat niet zo. Het zijn punten die de 

leefkwaliteit van inwoners, ondernemers en bezoekers binnen Zaanstad 

negatief beïnvloeden. En daar trekt het CDA een duidelijke grens. Om 

Zaanstad sterker en mooier te maken, moeten we werken aan de wijze waarop 

we samenleven.  

Het CDA gaat zich daarom de komende periode richten op punten die de 

leefkwaliteit voor inwoners, ondernemers en bezoekers in Zaanstad positief 

beïnvloeden. Waar regels en procedures de deur naar echte verandering 

blokkeren, moeten we terug naar wat logisch is en waar nodig is het CDA 

bereid om met een onorthodoxe aanpak resultaat te boeken.  
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1. Bestrijden eenzaamheid: beroep op saamhorigheid 
Eenzaamheid is een gevolg van doorgeslagen individualisme en is 

een drama voor de leefkwaliteit van velen in Zaanstad. De vraag is: 

hoe creëren we een Zaanse samenleving waarbinnen 

saamhorigheid vanzelfsprekend is? 

• Bewustwording: Breed campagne voeren op het thema eenzaamheid. Het 

CDA wil gemeentebreed een beroep doen op inwoners om regelmatig klaar 

te staan voor een ander. (saamhorigheid, gemeenschapszin).   

• Doelgericht samenwerken: Aandacht vragen voor het probleem 

eenzaamheid. Eenzaamheid verder in kaart brengen en bestrijden via de 

ogen en oren in de wijk, o.m. de buurthuizen, de Sociale Wijkteams (SWT) en 

vrijwilligersorganisaties.  

• Bestuurlijke aandacht voor leefkwaliteit: Het CDA wil een wethouder 

‘Zaanse Leefkwaliteit’! Een wethouder die integraal aandacht geeft aan de 

leefkwaliteit voor inwoners, ondernemers en bezoekers, waardoor de kans op 

echte verbetering groot is. Deze wethouder richt zich o.m. op het welzijn van 

ouderen die nog thuis wonen. Doel is om op gepaste wijze voeling te houden 

met hun leefomstandigheden. 

• Vele handen…: In Zaanstad zijn veel vrijwilligers en mantelzorgers actief. 

Door bezuinigingen op de zorg voor ouderen en zieken is veel van die zorg 

terecht gekomen bij familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers. Het CDA wil 

het belang van hen graag benadrukken.  

• Mantelzorgers: Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, wil 

het CDA extra aandacht voor en ondersteuning van mantelzorgers. Ook voor 

degene die niet officieel bekend zijn. Daarom gaan wij inzetten op bijv. betere 

vervangende zorg voor mantelzorgers, zoals enkele uren tot meerdere dagen 

vervangende zorg van de mantelzorger. Wij willen voorzieningen zoals 

tijdelijke thuishulp voor mantelzorgers en een gratis mantelzorgparkeerkaart. 

• Nieuwe vaste vrijwilligers: Het CDA wil de groep vaste vrijwilligers 

vergroten door gericht een beroep te gaan doen op de groep Zaanse 

inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt die nog geen vast 

(geregistreerd) vrijwilligerswerk doen. Door zich in te zetten als vaste 

vrijwilliger in bijvoorbeeld buurthuizen, in de zorg, als sociaal oog en oor en 

gesprekspartner in de eigen buurt namens een SWT, als buurtwacht in de 

openbare ruimte of in de ondersteuning van het taalonderwijs voor mede 

inwoners ontstaat een win-win situatie. Zie verder bijlage 2 met daarin een 

uitwerking van vast vrijwilligerswerk. 
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• Schuldenproblematiek: Inwoners (en ondernemers) met schuldenproble-

matiek kunnen in een sociaal isolement geraken en zijn ook meer vatbaar 

voor criminelen (ondermijning). Het CDA wil daarom extra aandacht voor dit 

thema vanuit de eerste-lijnwerkers (SWT, artsen, scholen, geestelijken etc.), 

van collega ondernemers (bijv. ’t Lokaal) en vanuit gemeenschapszin van 

buurtbewoners zelf. 

• Eigentijdse woonvormen die gemeenschapszin bevorderen: zie hoofdstuk 3. 

 

 

 

2. Sociale overlast: snelle en daadkrachtige aanpak 
Onverdraagzaamheid is een bron van verdriet, overlast en onrecht. 

In Zaanstad is sociale overlast aan de orde van de dag, voor een 

groot deel veroorzaakt door een relatief kleine groep. Overlast 

heeft grote negatieve invloed op de leefkwaliteit in Zaanstad. 

Overlast fors reduceren is voor het CDA topprioriteit. In het kader van 

verdraagzaamheid geldt dat aanspraak maken op onze democratische 

vrijheden, hand in hand gaan met het respecteren van deze vrijheden voor 

anderen. 

• Bewustwording: Breed campagne voeren op het thema overlast en beroep 

doen op nabuurschap en verdraagzaamheid. Iedereen heeft recht te zijn wie 

hij/zij is ongeacht religie, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, afkomst 

en/of huidskleur. Verdraagzaamheid moet vanzelfsprekend zijn. 

• Doelgericht samenwerken - bestuurskracht: Daadkrachtige samenwerking 

tussen o.m. de gemeente, politie, justitie, Sociale Wijkteams en scholen om 

overlastsituaties te herkennen, aan te pakken en in de toekomst voor te zijn. 

Het CDA wil dat veroorzakers op maat worden behandeld, variërend van 

hulpprogramma’s tot (taak-)straffen, tot gedwongen resocialisatie program-

ma’s. De harde kern krijgt hierbij bijzondere aandacht, bedoeld om ze een 

ander toekomstperspectief te bieden; om ze uit de vicieuze cirkel te halen. 

• Leerplicht is ook een belangrijk recht! Het CDA wil ook graag dat overlast 

gevende jongeren gedwongen worden om aan (praktijk)onderwijs te doen. Ze 

zijn vaak nog leerplichtig of hebben een uitkering waardoor de overheid extra 

Doel: Sterke inzet op het thema eenzaamheid en het tegengaan daarvan. 

Dit via de officiële organisaties (bijv. Sociale Wijkteams), mensen met 

afstand tot de arbeidsmarkt en met behulp van gemeenschapszin in de 

Zaanse woonbuurten zelf. 
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kan sturen. Bij overlast of wangedrag moeten ouders eerder worden 

geconfronteerd met het gedrag van hun kinderen. 

• Snelle bescherming slachtoffers overlast – Aso-wet: Iedere melding van 

aanhoudende overlast wordt snel en merkbaar aangepakt. Slachtoffers van 

overlast voelen directe bescherming. Eventuele verschuivende overlast wordt 

gevolgd en aangepakt. Het CDA wil ook dat er veel sneller wordt gereageerd 

op de overlast die asociale buren veroorzaken. Gemeente, woningcorporaties 

en politie moeten naast het reageren op meldingen, ook zelf proactief op 

zoek gaan naar sluimerende overlastsituaties in straten (bijv. buurtgesprek of 

met een schouw op zwaar verwaarloosde huizen en tuinen). Er zijn voor-

beelden van situaties die al lange tijd voortduren, zonder adequate actie en 

dat frustreert het woongenot van velen, die vaak geen melding durven 

maken. Het CDA is voorstander van het snel en gericht inzetten van de Aso-

wet (sinds 1 juli 2017), waarbij verschuiven van het probleem voorkomen 

moet worden. 

• Burgerinitiatief: Het CDA steunt mensen die zelf, in samenspraak met de 

politie, een bijdrage leveren aan de veiligheid en leefkwaliteit van henzelf en 

hun omgeving. Buurtwachten, WhatsApp-groepen en andere maatschap-

pelijke initiatieven dragen daadwerkelijk bij aan het terugdringen van 

criminaliteit en versterken het gevoel dat mensen er niet alleen voor staan. 

• Hulpmiddelen/data-gestuurd: Het CDA wil ter ondersteuning van preven-

tieve en repressieve maatregelen, dat de gemeente Zaanstad in samen-

werking met o.m. politie en justitie zich ook gaat inzetten op gezamenlijke 

datagestuurde opsporingstechnieken, uiteraard met inachtneming van de 

gegevensbescherming. De gemeente Utrecht investeert sinds 2014 jaarlijks in 

data-gedreven sturing en dat werpt z’n vruchten af. Ook wil het CDA in 

navolging op eerdere successen, dat de gemeente Zaanstad, samen met 

politie en justitie meer gebruik gaan maken van (mobiele) camera’s, al dan 

niet in combinatie met samenscholingsverboden. 

 

 

 

 

 

Doel: Als we ‘nee’ durven zeggen tegen overlast, bouwen we een sterke 

samenleving waar respect en saamhorigheid de norm zijn en gemeenschapszin 

de belangrijkste waarde.  

Het aantal meldingen van sociale overlast met alle beschikbare middelen 

drastisch reduceren en duurzaam voorkomen door structurele maatregelen ten 

aanzien van de harde kern van overlastplegers en het inzetten van o.m. mobiele 

camera’s en de Aso-wet. Het vertrouwen van burgers en ondernemers in de 

overheid sterk toe laten nemen. 
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3. Krapte woningmarkt: voorrang Zaanse woningzoekenden 
De woningmarkt in Zaanstad zit op slot en staat zwaar onder druk. 

Zaanse starters op de woningmarkt kampen met een wachttijd van 

bijna 10 jaar. Het systeem van de woonruimteverdeling in de regio 

maakt sterke reductie van wachttijden vrijwel onmogelijk. Door een 

groot gebrek aan middenklasse woningen vindt geen doorstroming plaats. 

Gevolg hiervan is ook dat Zaanse inwoners buiten Zaanstad een huis gaan 

zoeken en verhuizen. Allemaal zaken die slecht zijn voor het leefklimaat in 

Zaanstad. Dit vraagt om onconventionele maatregelen. 

Bewustwording: de gemeente onderzoekt de problemen op de Zaanse 

woningmarkt en bedenkt (evt. onorthodoxe) oplossingen die houtsnijden. 

Doelgericht samenwerken: De gemeente treedt in gesprek met Zaanse 

woningcorporaties en zorginstellingen en neemt het voortouw in hoe de 

woonruimteverdeling in Zaanstad van nieuwe en bestaande woningen ten 

gunste van Zaanse inwoners kan worden omgebogen, desnoods op 

onconventionele wijze (bijv. aanpassen woningtoewijzing door Woningnet).  

Bestuurlijke aandacht leefkwaliteit: In MRA- verband (Metropool Regio 

Amsterdam) met alle gemeenten nieuwe afspraken maken over het percentage 

sociale voorraad per gemeente voor een evenredige regionale verdeling van 

woonruimte in de sociale sector. 

Opvoeren woningbouwproductie: De vraag naar woningen in Zaanstad is 

zeer groot en dat betekent dat de bouw van nieuwe woningen omhoog moet tot 

1.500 per jaar. Daarbij moet de gemeente zich specifiek richten op de Zaanse 

jongeren, ouderen die compacter en veiliger willen gaan wonen en de 

middenklasse woningen voor de nodige doorstroming. Hierbij mag de 

ambtelijke capaciteit voor vergunningverlening geen bottleneck vormen. 

Gezinnen-middensegment: Om de woningmarkt los te trekken ligt er een 

forse bouwopgave in het middensegment van de (huur)markt. Dit is ook nodig 

om de doorstroom vanuit het lagere segment op gang te brengen. 

Eigentijdse woonvormen: Zaanse hofjes voor gemeenschapszin. Ons 

huidige zorgstelsel is gericht op zo lang mogelijk thuis wonen en op zoveel 

mogelijk mantelzorg. De rek is daar wel zo’n beetje uit. Er is een (groeiende) 

groep ouderen die behoefte heeft aan een compacter, veiliger huis, in een 
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prettige sociale context met de nodige voorzieningen in de buurt. De meesten 

blijven ook het liefst wonen in hun vertrouwde woonomgeving. Hofjes zijn 

hiervoor bij uitstek geschikt (al eeuwen). Eigentijdse Zaanse hofjes waarin oud, 

jong, arm en welgesteld, met en zonder westerse afkomst op basis van 

gemeenschapszin bij elkaar wonen, waar iedereen elkaar helpt, bijvoorbeeld 

met kinderopvang en/of gezelschap. Het CDA wil prioriteit voor deze groep 

ouderen bij de bouw van de vele nieuwe woningen.   

Buitenstedelijk bouwen: De druk van binnenstedelijke bouwen op het groen, 

de vrije ruimte en het parkeren in de sta is groot. Onder strikte rand-

voorwaarden (bijv. Zaanse woonvorm en bouwstijl en duurzaam bouwen) wil 

het CDA laten onderzoeken welke buitenstedelijke bouwlocaties in aanmerking 

zouden kunnen komen voor woningbouw. Zie verder bijlage 4 voor de beknopte 

woonvisie. 

 

 

 

 

 

 

Doel: Met snelle en waar nodig onorthodoxe acties de wachttijden op een 

woning voor Zaanse starters aanzienlijk reduceren. Om doorstroming op de 

woningmarkt te versterken, accent leggen op het toevoegen van 

middenklasse woningen, waar mogelijk ook op passende locaties aan de 

randen van de huidige stedelijke contour.  

Doelbewust bouwen van eigentijdse woonvormen waarin oud, jong, arm en 

welgesteld, met en zonder westerse afkomst op basis van 

gemeenschapszin bij elkaar wonen. 
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4. Stroperig verkeer en parkeerdruk: vernieuwing & 

bescherming 
De doorstroming op de hoofdwegen in Zaanstad is op verschillende 

punten problematisch. Deels door onvoldoende capaciteit, deels 

door de spoorse doorsnijding van de stad en deels door 

brugopeningen. Dat is niet alleen frustrerend, maar ook slecht voor de 

gezondheid en het milieu. Dat vraagt om vernieuwing van infrastructuur. De 

parkeerdruk wordt ook steeds hoger door de binnenstedelijke woningbouw en 

doordat forenzen het gratis parkeren in woonwijken opzoeken. Dit vraagt om 

bescherming van parkeermogelijkheden van huidige wijkbewoners. 

• Doelgericht samenwerken/bestuurlijke aandacht leefkwaliteit: Zaanstad 

kan het aanpakken van de grote infrastructurele problemen niet zelfstandig 

organiseren en financieren. Daarvoor is co-planning en -financiering nodig 

van buurgemeenten, de provincie Noord-Holland, de Vervoersregio 

Amsterdam, de NS en het Rijk. Het CDA wil de bestuurlijke banden van 

Zaanstad met deze partners sterk aantrekken. 

• Gerichte vernieuwing infrastructuur (start op korte termijn): Aanleggen 

van een van de gestrekte verbindingen A8-A9 (Golfbaan- of 

Heemskerkvariant), inclusief de afwaardering van de N203 en N246. Het 

verlagen van het spoor tussen stations Koog aan de Zaan en Zaandijk 

Zaanse Schans en de herstructurering van verkeersstromen, zodat o.m. de 

spoorwegovergang Guisweg overbodig wordt. Ter ontlasting van de 

Thorbeckeweg en de ontwikkeling van de Achtersluispolder het versneld 

aanleggen van een nieuwe afrit Poelenburg/Achtersluispolder.  

 

• Gerichte vernieuwing infrastructuur (lange termijn): Het in samenwerking 

met Amsterdam uitwerken van een plan voor een snelle OV (Metro) 

verbinding Amsterdam Centrum – Zaanstad Zuid (en verder). 

• Bescherming bestaande bewoners: Ter voorkoming van onnodige extra 

parkeerdruk moet Zaanstad uiterst spaarzaam omgaan met bouwplannen 

waarin de standaard parkeernorm wordt onderschreden. Ter bescherming 

Opmerking A8-A9: De realisatie van de verbinding van de A8 met de A9 

via de Golfbaan- of Heemskerkvariant is een breekpunt voor het CDA bij 

het vormen van een coalitie 2018-2022. Voor het CDA is huidige situatie 

onhoudbaar en is deze verbinding de enige weg vooruit. 
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van de parkeermogelijkheden voor direct betrokken bewoners aan de randen 

van betaald-parkeren-gebieden, bijvoorbeeld Westerwatering, wil het CDA dat 

de gemeente in samenspraak met betreffende bewoners naar de meest 

passende oplossingen zoeken. Bijvoorbeeld met (een soort) parkeer-

vergunningensysteem (evt. toevoeging APV / Parkeerbeleid) en/of door het 

plaatsen van borden met ‘uitsluitend parkeren voor bewoners van straat X’.  

• Forenzen en P+R: Om forenzen te verleiden van de auto over te stappen op 

het OV wil het CDA (beveiligde en duurzame) P+R gebieden/transferium 

parkeren creëren, bij voorkeur bij OV-knooppunten, mogelijk in combinatie 

met korting op het OV van en naar Amsterdam (i.s.m. NS en busvervoer). 

Hierbij wordt geanticipeerd op de verbinding A8-A9. 

• Gerichte acties spoor: Verlagen van het spoor tussen stations Koog aan de 

Zaan en Zaandijk Zaanse Schans, inclusief lange termijn aandacht voor 

verkeerstroom Oost-West (bijv. nieuw knooppunt onder A8) en 

woningbouwproductie nabij stations/OV-knooppunten verhogen. In 

samenspraak met NS hoogfrequente spitstreinverbinding organiseren tussen 

Zaandam centrum en Amsterdam CS, zodat toenemende hoeveelheid 

reizigers snel en volwaardig kunnen reizen. 

• Gerichte acties water: Brugbediening in heel Zaanstad in handen van 

bediencentrale Zaandam. In overleg met binnenvaart organisaties wordt 

brugopening op hoofdwegen tijdens de spits vermeden. Camerawerk, 

infrastructuur en de communicatiemiddelen (ook met brugbediening provincie 

NH) worden geoptimaliseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Doel: Snelle realisatie van duurzaam goede doorstroming van het verkeer 

in Zaanstad. Komende periode moet de schep in de grond voor cruciale 

infrastructurele verbeterprojecten (verbinden A8-A9, verlagen van het 

spoor thv Guisweg en creëren af- en oprit Poelenburg/Achtersluispolder op 

Thorbeckeweg).  

Eigen parkeermogelijkheden van bewoners in woonwijken worden in 

samenspraak passend beschermd. Mogelijkheden voor gratis parkeren 

voor forenzen buiten woonwijken worden vergroot. Het vervoer per spoor in 

de spits wordt versterkt. Brugopening op drukke punten tijdens spitsuren 

wordt in samenspraak met de scheepvaart en bedrijven langs de Zaan 

vermeden. 
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5. Afstand tot arbeidsmarkt: Recht op (vrijwilligers)werk 
Zaanstad telt helaas relatief veel mensen die langdurig zonder werk 

zitten en dus afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Goed dat dit 

sociale vangnet er is, maar door het hoge aantal kost het de 

gemeente veel meer geld dan het Rijk vergoedt. Ook om die reden dus prioriteit 

voor uitstroom uit de bijstand.  

• Doelgericht samenwerken/ bestuurlijke aandacht: Inzet op nieuwe Zaanse 

werkgelegenheid in samenwerking met het lokale bedrijfsleven, instellingen 

en het onderwijs. Gecombineerd met een sterke ontwikkeling van de 

toeristische sector en met aandacht voor acquisitie van bedrijven op 

bijvoorbeeld Hoogtij en het Hembrugterrein. 

• Recht op (vrijwilligers)werk: Mensen met bijstandsuitkering stimuleren tot 

een tegenprestatie en vaste inzet als vrijwilliger. De gemeente ontwikkelt een 

keuzemodel voor een tegenprestatie en vast vrijwilligerswerk in bijvoorbeeld: 

buurthuizen, de zorgsector, de burgerhulpverlening, als gastheer/-vrouw op 

de Zaanse Schans, de openbare ruimte (bijv. het schouwen van 

begaanbaarheid trottoirs) en taalonderwijs voor Zaanse inwoners die de 

Nederlandse taal niet beheersen (zie ook bijlage 3). Dit alles gebaseerd op 

wederkerigheid en een positieve insteek. Wie echter niet mee wil werken, 

krijgt te maken met een passende maatregel van de gemeente. 

• Taalonderwijs en meer: Iedereen met een bijstandsuitkering beheerst de 

Nederlandse taal. Vrijwilligers uit de bijstand, met voldoende didactische 

vaardigheden helpen hierbij, in aanvulling op het officiële taalonderwijs 

(bijles). Zaanse bedrijven wordt gevraagd om ruimte beschikbaar te stellen 

voor ‘buurtonderwijs’ en boeken te sponsoren. Mogelijk mondt dit idee uit in 

een veel breder Zaans onderwijspakket voor volwassenen. 

• Contactmomenten en nulmeting: Om de administratie op orde te houden 

en om iedereen mee te laten tellen, heeft niemand in de bijstand langer dan 1 

jaar geen contactmoment met de gemeente. Daartoe worden, in 

samenwerking met het bedrijfsleven, het onderwijs en (semi) overheidsor-

ganisaties, contactdagen georganiseerd. Om een goede start te maken met 

de extra aandacht voor uitstroom van mensen uit een bijstandsuitkering, 

wordt in 2018 door een nulmeting uitgevoerd op de kwaliteit van het totale 

bestand. Fouten die worden opgelost, resulteren in meer aandacht voor 

degene die het nodig hebben. 

• Beperken instroom: Ter verruiming van de kansen voor Zaanse inwoners 

met afstand tot de arbeidsmarkt en ter verbetering van de samenstelling van 
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wijken als Poelenburg/Hoornse- Peldersveld, wordt in samenspraak met o.m. 

de Zaanse woningcorporaties, het Rijk en de MRA de instroom op de Zaanse 

sociale voorraad door mensen van buiten Zaanstad zoveel mogelijk beperkt. 

Hiertoe wordt het systeem van woonruimteverdeling aangepast en wordt ook 

de Wet Bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, ofwel 

Rotterdamwet ingezet. 

• Ambtelijk apparaat op sterkte. De capaciteit van de ambtelijke organisatie 

mag geen bottleneck vormen voor het uitvoeren van de primaire taken van de 

gemeente. Dat geldt niet alleen voor de vergunningverlening, maar ook voor 

de beheersing van de in- en uitstroom van bijstandsgerechtigden. Hierbij kan 

eerdergenoemde vergroting van de groep vaste vrijwilligers onder mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt behulpzaam zijn, omdat zodoende 

ontvangende organisaties meewerken aan betere kansen voor deze groep. 

 

 

 

 
 

 

 

6. Van parallelle culturen naar integratie en participatie 
Al eeuwenlang migreren mensen naar Zaanstad. Geen wonder als 

het gaat over het oudste industriegebied van Europa met veel 

werkgelegenheid. Het integreren in de Zaanse gemeenschap verliep 

in het verleden niet altijd makkelijk. En dat is nu niet anders. Het 

multiculturele ideaal van de afgelopen decennia heeft niet geleid tot integratie, 

maar meer tot parallelle culturen. Zo ook in Zaanstad. Een falend systeem van 

woonruimteverdeling heeft geleid tot woonwijken zonder diversiteit (denk aan 

Poelenburg/Peldersveld) en een passief-afstandelijk integratiebeleid van de 

overheid heeft culturen soms nauwelijks doen samensmelten. 

Doel: Met verschillende acties het aantal Zaanse inwoners met afstand tot 

de arbeidsmarkt drastisch verlagen, in het bijzonder voor degene die 

afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Van degene die geen betaald 

werk kunnen vinden, wordt een vaste wederdienst gevraagd. Daartoe 

wordt een keuzepakket aan vast vrijwilligerswerk voorgelegd. Degene die 

daaraan niet willen meewerken, kunnen rekenen op een sanctie. De 

instroom in Zaanstad van mensen zonder werk wordt ter bescherming van 

grote groep Zaanse uitkeringsgerechtigden zoveel mogelijk beperkt, onder 

meer door gebruik te maken van de Wet Bijzondere Maatregelen 

Grootstedelijke problematiek’. 
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• Bewustwording: Breed campagne voeren op het thema integratie. 

Onderzoeken welke factoren integratie belemmeren, maar ook stimuleren. 

• Bestuurlijke aandacht: Het CDA wil een wethouder Zaanse Leefkwaliteit. De 

gemeente treedt verder in overleg met o.m. wijkvertegenwoordigers, 

buurthuizen, Sociale Wijkteams, woningcorporaties, schoolbesturen, maar 

ook met projectontwikkelaars. Doel is grote stappen maken qua integratie. 

• Cultuurhistorisch besef: Kinderen die de geschiedenis van hun directe 

omgeving (de Zaanstreek) kennen, snappen beter waarom zijn wie we zijn en 

dat hun huidige leefstijl compleet anders is dan die van de kinderen van 300 

jaar geleden en dat we na 300 jaar nog steeds bezig zijn om van afval nieuwe 

grondstoffen te maken, zoals vroeger in molens van kleding papier werd 

gemaakt. Middel daartoe is een bezoek van alle Zaanse basisschoolkinderen 

aan het Zaans Museum (Zaanse Schans). Bovendien wil het CDA dat alle 

Zaanse kinderen tot 18 jaar gratis naar alle Zaanse musea mogen. 

• Bespreken maatschappelijke thema’s op school. Verdraagzaamheid en 

ruimdenkendheid zijn begrippen waarvoor geldt jong geleerd – oud gedaan. 

Kinderen in bijvoorbeeld groep 7 en 8 van het basisonderwijs en in het 

voortgezet onderwijs zijn gebaat bij het bespreken van maatschappelijke 

thema’s zoals: vrijheid van meningsuiting, seksuele diversiteit, verschillen in 

geloofsovertuigingen, pesten, seksuele voorlichting, armoede en integratie. 

Scholen en/of leerkrachten op scholen vinden het soms moeilijk om deze 

thema’s te bespreken. Daarom wil het CDA het bespreken van 

maatschappelijke thema’s op alle Zaanse scholen, te beginnen bij de 

basisscholen, faciliteren door externe deskundigen beschikbaar te stellen die 

bijvoorbeeld maandelijks op een school langskomen voor een 

themabespreking met kinderen uit groep 7 en 8. De gemeente heeft hier 

subsidiegeld voor. Met schoolbesturen die hieraan niet willen meewerken 

wordt in dialoog getreden om vast te stellen wat hen daartoe hindert. 

• Maatschappelijke diensttijd - experiment. Doel is om in samenwerking met 

o.m. maatschappelijke organisaties, Sociale wijkteams, buurthuizen, 

zorgcentra en het onderwijs jongeren in een belangrijke fase in hun 

ontwikkeling via een maatschappelijke stage kennis laten maken met 

concrete kenmerken van onze samenleving. Dit versterkt de persoonlijke 

ontwikkeling en helpt bij het kiezen van de meest passende studie- of 

beroepskeuze. Bovendien dragen jongeren zodoende bij aan het verhogen 

van de leefkwaliteit binnen de Zaanse samenleving. Deze dienst kan tegen 

vergoeding vrijwillig worden ingevuld door jongeren. Belangrijk aandachtspunt 

hierbij voor de gemeente/overheid is het ontzorgen van deelnemende 
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organisaties en de jongeren die deelnemen. Vanuit de landelijke overheid is 

hiervoor budget beschikbaar. Het CDA Znstd wil graag experimenteren met 

de maatschappelijke diensttijd. 

• Taalonderwijs: Alle mensen die de Nederlandse taal niet beheersen moeten 

dit zo snel mogelijk gaan leren, te beginnen bij mensen met een 

bijstandsuitkering en/of ouders met kinderen op de basisschool. Om het 

officiële aanbod van taalonderwijs te ondersteunen wordt beroep gedaan op 

potentieel kundige mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en wordt het 

lokale bedrijfsleven verzocht om boeken te sponsoren en eventueel lesruimte 

beschikbaar te stellen (bijvoorbeeld vanuit het SROI-fonds). 

• Meer diversiteit: In samenspraak met het Rijk inzetten van de Wet 

bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek om in de wijken 

Poelenburg/Peldersveld-Hoornseveld relatief snel meer diversiteit te 

bewerkstelligen. Zie ook bijlage 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Doel: Gemeentebreed aandacht vestigen op de verschillen in culturen en 

(geloofs)overtuigingen binnen Zaanstad. Daaraan gekoppeld nadruk 

leggen op acceptatie, begrip en agree-to-disagree. Grote stappen zetten 

op het gebied van integratie, primair met een uitgestoken hand en waar 

nodig met een harde hand. 
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Samenvatting CDA prioriteiten 

Het CDA wil op verschillende fronten de (dagelijkse) leefkwaliteit in 

Zaanstad verbeteren.  

Het thema voor het CDA Zaanstad is ‘Ruimte binnen Grenzen’, met als 

doel het verbeteren van de dagelijkse leefkwaliteit in Zaanstad. Lijsttrekker 

Gerard Slegers zegt: “Ruimte staat voor openheid, vrijheid en 

mogelijkheden. Begrippen die we moeten koesteren, omdat ze niet 

vanzelfsprekend zijn. “Om ons heen zien we ook in Zaanstad dat er een 

groeiend gebrek is aan respect. Ook is overlast, zowel in sociaal opzicht als 

qua wonen en verkeer aan de orde van de dag. Dat is soms al lang het 

geval en daarom is het zaak om in schrijnende gevallen een grens te 

trekken.” 

Het verbeteren van de leefkwaliteit gebeurt langs de volgende lijnen:  

- het sociaal domein (bijv. bestrijden eenzaamheid, onverdraagzaamheid 

en het stimuleren van participatie) 

- het fysieke domein (bijv. reductie wachttijden op Zaanse woonmarkt, 

bescherming bewoners tegen parkeerdruk en verbeteren van de 

doorstroming van het verkeer) 

- de openbare orde en veiligheid (bijv. daadkrachtige aanpak 

overlastplegers).  

De aanpak van het CDA is gericht op zowel de korte, als de lange termijn. 

Daarbij is de insteek primair een uitgestoken hand, maar waar nodig ook de 

harde hand. Het CDA wil haar ambitie kracht bij zetten met een wethouder 

Zaanse Leefkwaliteit.  
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Overige punten CDA 
 

Dat betreft de volgende thema’s: 

A. Kunst / Erfgoed / Cultuurhistorisch besef / Toerisme. 

B. Ondernemen in Zaanstad / Onderwijs - studenten 

C. Duurzaamheid / Milieu / Innovatie. 

D. Fit in lijf en geest / Recreatie. 

E. Dorp, stad en buurgemeenten samen en naast elkaar. 

F. Financiën gemeente / Communicatie / Lokale berichtgeving. 
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A. Kunst /Erfgoed /Cultuurhistorisch besef /Toerisme 
Authenticiteit Zaanse nieuwbouw. De inzet van de gemeente Zaanstad op 

authentieke Zaanse nieuwbouw is in de afgelopen jaren vergroot en de 

samenwerking met het brede erfgoedveld is sterk verbeterd. Maar alertheid op 

achteruitgang is in het erfgoedbeleid onmisbaar. Zaanstad heeft geen historisch 

kerngebied waarin de monumenten in een historische structuur geconcentreerd 

zijn. Zaanstad kent wel karakteristieke gebiedjes zoals de Lintdorpen, de 

Klauwershoek, delen van de Zuiddijk en de Westzijde, nog resterende paden in 

Zaandam, de nog aanwezige Zaanse hofjes, een deel van de Zaanweg in 

Wormerveer en van de Zuider- en Noorderhoofdstraat in Krommenie. Bij de 

grote hoeveelheid nieuwe woningbouw die de komende jaren in Zaanstad 

plaatsvindt wil het CDA zoveel mogelijk authentieke kenmerken van de 

Zaanstreek en de Zaanse (hout)bouwstijl terugzien. 

Het CDA wil dat de gemeente het nodige initiatief neemt om ontwikkelaars 

op hun verantwoordelijkheid te wijzen en voor hen in beeld brengt wat de 

centrale kenmerken van de Zaanse (hout)bouw zijn. 

Verbindende factoren. Zaanstad heeft inwoners en bezoekers op het gebied 

van kunst, cultuur en gebouwd erfgoed in potentie veel te bieden. De grote 

uitdaging voor de komende jaren zit in het ontwikkelen en verbinden van de 

verschillende gebieden binnen Zaanstad tot een aantrekkelijk geheel. Zaanstad 

heeft bezoekers voldoende te bieden voor een dagvullend programma. Het 

Zaans museum is reeds gestart met de ontwikkeling van nieuwe plekken voor 

het tentoonstellen van kunst buiten de Zaanse Schans, zoals op het 

Hembrugterrein. Deze rol past ze goed. 

Het CDA wil tempo maken met het ontwikkelen, en verbinden van kunst- 

en cultuuruitingen in de kerngebieden Hembrugterrein, Zaandam 

Centrum, Zaanse Schans en Zaanbocht. 

Hembrugterrein. Dit gebied is als voormalig militair-industrieel erfgoedgebied 

in het hart van de Stelling van Amsterdam een schat op zich. De vele 

monumenten maken het nog rijker. Het Zaans museum is hier inmiddels 

begonnen met het etaleren van kunst uit Amsterdamse musea. De komende 5-

10 jaar komen hier misschien wel meer dan 2.000 mensen wonen, inclusief alle 

voorzieningen die daarbij horen. De ingezette ontwikkeling van dit mooie terrein 

moet ongehinderd z’n gang kunnen gaan, zonder dat het karakter van het 

gebied verloren gaat. 
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Zaandam Centrum. Zaandam heeft in het Centrum-Oost gebied een grote 

opknapbeurt nodig. Snelheid is hierbij van belang, want dit gebied is al 

jarenlang een onaantrekkelijk verblijfsgebied voor bezoekers. Het vanuit een 

kunstperspectief opwaarderen van de Oostzijderkerk is ook van toegevoegde 

waarde voor dit gebied langs de Zaan. Het Tsaar Peterhuis, een parel op zich, 

staat er nu enigszins verloren bij en dat doet dit monument geen eer aan. Het 

ontwikkelen van het KPN-gebouw daarnaast en het op subtiele wijze daarmee 

verbinden zou mogelijk tot een win-win kunnen leiden. De Burcht heeft ook een 

facelift nodig. Doel is om Zaandam Centrum zo aantrekkelijk te maken dat 

bezoekers ook speciaal hiervoor naar Zaanstad toekomen. Daarvoor is een 

stedenbouwkundige visie (i.s.m. supervisor Sjoerd Soeters), veel geld en 

doorzettingsmacht nodig.  

Zaanse Schans. Het centrale uitgangspunt voor de Zaanse Schans is behoud 

en zo mogelijk versterken van de kwaliteit van het ‘Zaanse dorp uit 1850’. 

Daarbij gaat het zowel om de panden zelf als om hun functies en de structuur 

van het gebied als geheel. Dit gebeurt al decennialang op goede wijze, want de 

Schans is een publiekstrekker van de eerste orde geworden. Daarmee biedt de 

aantrekkingskracht van de Schans een uitstekende basis om bezoekers te 

verleiden om de vele andere interessante gebieden van Zaanstad te laten 

bezoeken. Goed voor de lokale economie en goed voor het behoud van het 

gebouwde erfgoed.  

Met de activiteiten van het Zaans Museum wordt de Schans ook hoeder van 

Zaanse kunst en cultuur en organisator van hoogwaardige culturele 

evenementen, zoals de beoogde Monet tentoonstellingen. Voor de ontwikkeling 

van de Schans zie bijlage 1.  

Zaanbocht. De Zaanbocht heeft de potentie om bezoekers te trekken. De 

beschutte kade aan de Zaan waar het heerlijk toeven is met z’n mogelijkheden 

voor horeca, een uniek winkelgebied aan de Zaan. Probleem is dat de 

beroepsvaart de ontwikkeling van (vaar)toerisme in de Zaan bemoeilijkt. Het 

Zaanbochtgebied heeft naast het mooie industrieel erfgoed van buurgemeente 

Wormer nog een echte publiekstrekker nodig, iets dat bezoekers doet besluiten 

om na een bezoek aan de Schans ook naar Wormerveer te gaan. Het CDA wil 

voor dit gebied, onder supervisie van MAAK.meester prof.ir. Frits Palmboom, 

de komende periode deze publiekstrekker bedenken en realiseren. 
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De Zaan als verbinding. De verbindende factor tussen de Zaanse Schans als 

publiekstrekker nummer 1 en de overige hotspots is de Zaan. Als de gemeente 

Zaanstad, in samenwerking met partners uit de stad, faciliteert dat alle hotspots 

snel worden ontwikkeld, zowel fysiek als qua aanbod van kunst en cultuur en 

qua horeca, dan biedt een hop-on-hop-off formule vanaf Amsterdam tot en met 

de Zaanbocht een verdere versterking van Zaanstad als gebied om te 

bezoeken voor minstens een dag. Goed voor de economie, de 

werkgelegenheid en de Zaanse kunst- en erfgoed schatten.   

Stadsarchief. Bij de ontwikkeling van Zaanstad tot een aaneengesloten 

bezoekerscentrum voor kunst, cultuur en gebouwd erfgoed is ook een 

belangrijke rol weggelegd voor het Stadsarchief. Daar liggen waardevolle 

documenten die een aantrekkelijk verhaal vertellen over de ontwikkeling van 

het oudste industriegebied van Europa tot op heden. Het CDA wil het 

stadsarchief in positie brengen zodat zij ‘permanent’ kunnen exposeren in een 

van de monumentale kerkgebouwen in Zaandam Centrum en wat het CDA 

betreft ook in de Joodse synagoge op de Gedempte Gracht (bijvoorbeeld in 

combinatie met een boekhandel)! 

Cultuurhistorische besef – scholieren. De rijke cultuurhistorie van Zaanstad / 

de Zaanstreek is waardevol en van groot belang om door te geven. Velen 

worden enthousiast van de verhalen over Zaanse molens, de vele andere 

bijzondere gebouwen en het gebruik daarvan in de afgelopen eeuwen.  

Deze verhalen wil het CDA doorgeven aan alle Zaanse kinderen. 

Cultuurhistorisch besef vergroot de waarde van ons erfgoed en de 

omgevingssensitiviteit van opgroeiende kinderen. In analogie met het kabinet 

wil het CDA dat alle Zaanse basisscholieren vanaf 2018 tenminste een keer 

een uitgebreid bezoek hebben gebracht aan het Zaans Museum en de Zaanse 

Schans. Dat is geen doel op zich, maar een middel om kinderen bewust te 

maken van de verschillende gezichten die hun leefomgeving heeft. 

Aandacht voor behoudswaardige gebouwen. Gebouwen die hun huidige 

functie verliezen ten gevolge van de komst van het Cultuurhuis (of om een 

andere reden) moeten zo snel mogelijk een nieuwe bestemming/functie krijgen. 

Het CDA wil dat de gemeente hier een actieve rol in speelt. Hier hoort bij het in 

gesprek treden met partijen die hierin een rol in kunnen spelen, zoals 

kerkbesturen, erfgoed deskundigen, musea in Amsterdam, het Stadsarchief en 

vastgoed ontwikkelaars.  
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Cultuurhuis. Wij zien al jarenlang en nog steeds de grote toegevoegde waarde 

van het Cultuurhuis voor het verder aantrekkelijk maken van heel Zaanstad. 

Het CDA zal hierbij uiterst kritisch kijken naar het exploitatieplan en de 

beheerorganisatie van het Cultuurcluster. Het CDA vindt het ook van belang dat 

de culturele functies in de dorpen van Zaanstad blijven voortbestaan.   

 

 

 

  

Samenvatting  

Het CDA zet in op de integrale ontwikkeling van de vier (culturele) hotspots in 

Zaanstad (Hembrugterrein, Zaandam centrum, Zaanse schans en Zaanbocht). 

Daarbij werkt de doorontwikkeling van de Zaanse Schans als katalysator en de 

Zaan als verbindend element. Het CDA wil daarbij zoveel mogelijk authentieke 

kenmerken van de Zaanstreek en de Zaanse (hout)bouwstijl terugzien. Het CDA 

wil het cultuurhistorische besef onder kinderen vergroten.  



 

24 
 

B. Ondernemen in Zaanstad / Onderwijs - studenten 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) - gezamenlijke (sociale) 

uitdaging. De economie trekt aan en het aantal werklozen daalt sterk. Zaanstad 

profiteert hier ook van, maar het aantal bijstandsgerechtigden is de afgelopen 

jaren sterk gestegen en neemt nog niet af. Daar ligt een gezamenlijke uitdaging 

voor de overheid, het onderwijs, het bedrijfsleven en natuurlijk de personen met 

de afstand tot de arbeidsmarkt zelf.  

’t Lokaal in Zaanstad Noord is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen 

onderwijs, overheid en bedrijfsleven, om een bedrijventerrein (sociaal 

economisch) vitaal te maken en te houden. Daarbij wordt een actieve rol 

toebedeeld aan studenten. Zij gaan in gesprek met betreffende ondernemers 

en helpen een beeld te vormen van de toekomstverwachtingen. Scholen 

kunnen hun stagebeleid en opleidingsprogramma hierop gaan afstemmen. 

Het CDA wil de komende periode de band tussen overheid, het onderwijs, het 

bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en personen met de afstand tot de 

arbeidsmarkt versterken, met als doel om de kansen op duurzame uitstroom uit 

de bijstand te vergroten. Het SROI-fonds van de gemeente moet hierin een 

belangrijke rol spelen (wordt immers gevormd door het bedrijfsleven). 

Sociaal ondernemen. Onder de vlag van MVO ontstaat een groep 

ondernemers die zich ‘sociaal ondernemers’ noemen. Bij hen is geld verdienen 

geen doel op zich, maar een middel om maatschappelijke impact te creëren. 

Deze ondernemers zoeken innovatieve oplossingen voor maatschappelijke 

uitdagingen (zoals focus op mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, of 

versnellen gebruik duurzame energie, of creëren banen voor mensen in 

ontwikkelingslanden. Het CDA wil dat de gemeente aandacht besteedt aan (de 

ontwikkeling van) sociale ondernemingen in Zaanstad. 

Bestaande trots. Het CDA wil onder het mom van ‘goed voorbeeld doet 

volgen’ de komende periode publiciteit geven aan de mooie, innovatieve 

ondernemingen die Zaanstad al rijk is. Onlangs werden de Zaanse 

Ondernemers- en startersprijs uitgereikt aan respectievelijk Laco techniek en 

Koffiebranderij Zuivere Koffie. Op hen, en de vele andere ondernemers, mag 

Zaanstad trots zijn. Mogelijk kunnen scholieren in het voortgezet onderwijs met 

een aaneenschakeling van pitches van Zaanse ondernemers goede ideeën 

opdoen voor een vervolgopleiding, stage of werkplek. 
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Nieuwe trots. Het CDA wil dat Zaanstad zich qua vestiging van ondernemers 

actief gaat richten op innovatieve bedrijven en ondernemers die zich actief 

bezighouden met het verduurzamen van onze maatschappij. De markt is 

aangetrokken en dat geeft de gemeente ook meer ruimte om te sturen. 

Bijvoorbeeld bij het letten op materiaalkeuze in de bouw (MPG: Milieu Prestatie 

Gebouwen) bij aanbestedingen en het benutten van beschikbare ruimte voor 

zonnecollectoren.  

Groeipotentie in toerisme en horeca. De horecafunctie in Zaanstad, specifiek 

in Zaandam centrum is onderbenut. De hotelsector springt daar momenteel op 

in met een enorme groei. Deze onderbenutting heeft deels te maken met het 

feit dat het toerisme in Zaanstad zich nog vrijwel uitsluitend richt op de Zaanse 

Schans.. 

Met nieuwbouw van veel woningen in Zaanstad, het opknappen van Zaandam 

Centrum (oost), de Zaanse Schans als motor en de Zaan als verbindende 

factor voor het toerisme in heel Zaanstad is veel werkgelegenheid in (de horeca 

in) Zaanstad te creëren.  

Horecavisie. Zaanstad heeft dankzij het project Inverdan in Zaandam Centrum 

een aantrekkelijk winkelcentrum met stedelijke allure gekregen. Kijken we 

echter naar de horeca in Zaandam Centrum dan concentreert zich dat 

momenteel vrijwel uitsluitend rond de Dam. De Rozengracht, de Westzijde en 

de Gedempte Gracht hebben, op een paar positieve uitzonderingen na, geen 

stevig horeca aanbod. Voeg daaraan toe de slechte toestand van het horeca 

aanbod op en rond het Wilhelminasluis-gebied (de Klauwershoek als positieve 

uitzondering) en dan is het niet verwonderlijk dat de toerist en de 

riviercruiseschepen wegblijven. Het CDA geeft prioriteit aan de ontwikkeling op 

korte termijn van Zaandam centrum Oost gebied (Wilhelminasluis-gebied/de 

Burcht) tot een aantrekkelijk verblijfsgebied1. 

Het CDA wil zo snel mogelijk en in samenspraak met stakeholders een 

horecavisie laten vaststellen; een visie met het vizier op zowel de korte (2018) 

als de (middel)lange termijn. Doel is gerichte ontwikkeling mogelijk maken, 

ondernemers te stimuleren en duidelijkheid te bieden waar wat kan en mag. 

Zaanstad moet haar horeca aanbod, in lijn met het de versterking van het 

toerisme en de nieuwe woningbouw, de komende jaren gericht versterken.  

                                                        
1 Mooi voorbeeld is het opgeknapte sluisgebied van Leidschendam 
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Airbnb / onttrekkingsvergunningen. Bij een goede horecavisie hoort ook 

beleid voor het heffen en inzetten van de toeristenbelasting en regels voor 

Airbnb en vergelijkbare sites voor het boeken van overnachtingen in Zaanstad. 

Voor het CDA houdt laatste in dat Zaanstad geen, of uiterst terughoudend 

omgaat met het verlenen van onttrekkingsvergunningen (GBA). De vaak 

volgende kamerverhuur resulteert regelmatig in overlast in straten / 

woonwijken. 

Exploitatievergunningen. Gezien het feit dat een exploitatievergunning een 

adequaat middel is om (potentiele) horecaondernemers te screenen, is het 

CDA geen voorstander van het afschaffen. Wel wil het CDA voor de overgrote 

groep ondernemers die te goeder trouwe zijn, dat dit vergunningstelsel voor 

hen zo eenvoudig (goedkoop) mogelijk wordt gehouden. 

Leegstand. Leegstand maakt de stad onaantrekkelijk. Het CDA wil bijzondere 

aandacht voor bedrijfspanden die al jarenlang leegstaan. Als het aantrekken 

van nieuwe bedrijfsactiviteit uitblijft, treedt gemeente in overleg met de eigenaar 

actief te gaan zoeken naar een nieuwe functie, bijv. bewoning, eventueel 

ondersteund door het Transformatiefonds van de gemeente. 

Onderwijsfuncties en studenten. Voor een stad die groeit richting de 200.000 

inwoners en voor een stad op slechts zo’n 10 treinminuten van Amsterdam CS 

is het van toegevoegde om een HBO en/of WO-onderwijsinstelling binnen te 

halen, passend bij het karakter van de Zaanstreek. Dit inclusief woonruimte 

voor 5.000-10.000 studenten2 in voornamelijk Zaandam centrum. Dat is goed 

voor de werkgelegenheid in zowel het onderwijs als in de horeca/winkels, maar 

ook goed voor meer reuring in de stad (en het Cultuurcluster). Studenten zijn 

ook regelmatig de inwoners van de toekomst. Bovendien rijden studenten veel 

met het OV en zorgen daarom nauwelijks voor extra verkeersdrukte.  

Het CDA wil zich in samenspraak met instellingen in Amsterdam hard maken 

voor de vestiging van en HBO en/of WO faculteit in Zaandam. Daarnaast wil 

het CDA de komende jaren Zaanstad aantrekkelijk maken voor de huisvesting 

van 5.000-10.000 uitwonende studenten. Dit kan door omkleuring van 

                                                        
2 In de stad Groningen wonen meer dan 50.000 studenten, in Amsterdam meer dan 100.000. 
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bedrijfsruimten, het plaatsen van (semipermanente) studentenunits en / of door 

het creëren van een studentenhotel3 . 

Actief bestemmen en handhaven op eerlijk ondernemen. Met behulp van 

een bestemmingsplan kan de gemeente het al dan niet kunnen vestigen van 

ondernemingen sturen. Het CDA wil primair dat veel ruimte wordt geboden aan 

ondernemers, maar ook dat (pro)actief wordt gecontroleerd op excessen. Daar 

hoort ook bij het frequent controleren op het kaf onder het koren bij de vele 

kappers en bel- en internetwinkels. Bijvoorbeeld voorkomen dat er zich op en 

rond de Zuiddijk te Zaandam meer dan tien kappers kunnen vestigen. Bewust 

bestemmen is goed voor de ondernemers en daarmee goed voor de klanten.  

C. Duurzaamheid / Milieu / Innovatie 
Verduurzamen is goed rentmeesterschap. Vanuit het perspectief van goed 

rentmeesterschap vindt het CDA het van groot belang voor huidige en 

komende generaties dat wij verstandig omgaan met onze leefomgeving.  

Veel milieuaspecten. Ook in milieuopzicht is Zaanstad een veelzijdige 

gemeente. Omsloten door snel- en provinciale wegen waarover dagelijks 

tienduizenden (vracht)auto’s rijden, liggend aan het Westelijk Havengebied met 

o.m. de Hemwegcentrale en de opslag van kolengruis, de op vele plaatsen 

vervuilde grond, het drukke luchtverkeer en de industriële bedrijven in Zaanstad 

die geur en geluid uitstoten. Alhoewel de laatste jaren op veel terreinen de 

nodige verbetering is geboekt, zijn deze zaken op de korte termijn moeilijk te 

elimineren.  

Thema’s. In juni 2017 heeft Urgenda, stichting voor duurzaamheid en 

innovatie, haar nieuwe versie van de visie “Nederland, 100% duurzame energie 

in 2030, het kan als je het wilt” gepubliceerd. Deze visie 2030 is onderverdeeld 

in de 5 thema’s: wonen, vervoer, voedsel, industrie en energieopwekking. Van 

die thema’s spreekt het CDA de volgende in het bijzonder aan: 

• Versnellen van de groei van energie neutrale, gasloze woningen zonder 

energierekening. 

• Verbeteren van de elektrische infrastructuur, elektrisch openbaar vervoer en 

fietsgebruik. 

                                                        
3 https://www.thestudenthotel.com 

https://www.thestudenthotel.com/
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• Zorgen voor voldoende menskracht bij de omgevingsdienst zodat toezicht op 

wettelijke energieverplichtingen gewaarborgd wordt; 

• Creëren van broedplaatsen voor bedrijven van de nieuwe economie die 

duurzaamheid, circulariteit en schone energie hoog in het vaandel hebben. 

• Stimuleren van productie van duurzame warmte door middel van geothermie 

(bijvoorbeeld in het geval van bestaande of in aanbouw zijnde warmtenetten), 

Warmte-Koude Opslag etc. 

Ontwikkelingen Hembrugterrein en Achtersluispolder. Met het oog op de 

ontwikkeling van het Hembrugterrein en de Achtersluispolder vindt het CDA het 

van belang, zeker nu ondernemers in het Westelijk Havengebied bezwaar 

beginnen aan te tekenen, om met de nodige bestuurlijke aandacht samen met 

de gemeente Amsterdam na te denken over de (middel) lange ontwikkeling van 

het IJ en Noordzeekanaalgebied ter hoogte van Zaanstad. Daar hoort ook bij 

de opslag van kolen en andere fossiele brandstoffen 

Metingen en meetpunten. Het CDA wil een representatief beeld hebben en 

houden van de hoeveelheden fijnstof en andere schadelijke stoffen in de 

Zaanse lucht en geluid, bijvoorbeeld van het vlieg- en autoverkeer. Op basis 

van deze meetgegevens kan Zaanstad de inwoners, ondernemers, maar ook 

de provincie en/of Rijk op objectieve wijze informeren en eventueel om actie 

vragen.  

Een van punten waarvoor het CDA aandacht vraagt bij de provincie en Den 

Haag om onderzoek te doen naar de effecten van het verlagen van de snelheid 

op de hele A8 naar 80km/uur. Harder rijden is nu al vaak niet mogelijk en een 

lagere snelheid scheelt in zowel geluid als uitstoot. 

Circulariteit / Biobased. Het CDA wil dat Zaanstad doorgaat met haar bijdrage 

aan economie die ervan uitgaat dat afval en biomassa nieuwe grondstoffen zijn, 

zodat minder verspilling optreedt. Ook het gezamenlijk optrekken hierbij van de 

overheid met burgers en ondernemers vindt het CDA vanuit de gedachte van 

‘gezamenlijke verantwoordelijkheid’ aantrekkelijk.  

Gezien de financiële positie van de gemeente Zaanstad en de noodzaak om de 

komende jaren vele miljoenen te investeren in infrastructurele- en 

stadsvernieuwingsprojecten vindt het CDA het voldoende als Zaanstad zich 

richt op goede voorbeelden uit de (overheids)markt.  



 

29 
 

MPG. De milieuprestatie gebouwen (MPG) is een relatief nieuw aspect dat 

bijdraagt aan een duurzaam Zaanstad. De MPG is per 1-1-18 bij elke aanvraag 

voor een omgevingsvergunning verplicht. De MPG geeft aan wat de 

milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. 

Omdat een ander aspect van een gebouw, de Energieprestatiegarantie (EPG) 

door de grote aandacht steeds lager wordt, wordt de MPG van een gebouw 

relatief belangrijker als maat voor de duurzaamheid. 

Zonnevelden/productie zonnepanelen. Zaanstad werkt waar mogelijk mee 

om het gebruik van zonnepanelen te bevorderen. Indien (commerciële) partijen 

de gemeente benaderen om zonnevelden te mogen exploiteren op 

grondgebied en/of gebouwen van de gemeente dan staat het CDA daar 

welwillend tegenover. Het CDA wil, liefst in samenwerking met de provincie NH 

en andere partijen in Zaanstad een of meerdere grotere zonneparken 

aanleggen. Het gebied aan het Noordzeekanaal, in de geluidscontour van 

Schiphol, leent zich hier mogelijk uitstekend voor. Daar zouden de dorpen 

Assendelft, Westzaan en Nauerna direct van kunnen profiteren. 

Het feit dat in Zaanstad een nieuwe fabriek wordt opgestart voor grootschalige 

productie van zonnepanelen doet het CDA goed. De komst van Energyra is 

voor CDA een katalysator voor de komst van meer bedrijven die zich richten op 

duurzaamheid en innovatie. 

Elektrisch rijden/autodelen - voorbeeldfunctie. De ontwikkeling van elek-

trisch rijden gaat snel. Op dit moment wordt dit ook al geïntroduceerd voor het 

vrachtverkeer. Het CDA wil doorgaan met het bevorderen van elektrisch 

autorijden door meer oplaadpunten in de stad te bewerkstelligen. Ook het 

gemeentelijk wagenpark moet zo spoedig mogelijk ook volledig elektrisch 

rijden. De gemeente moet zich ook richten op elektrisch rijdende bussen, met 

name in de centra van Zaanstad. 

Autodelen. Voor wie zijn auto niet dagelijks nodig heeft, kan autodelen erg 

interessant zijn. Wél de voordelen van autorijden, maar niet de nadelen zoals 

hoge vaste lasten, onderhoud en parkeren. Uit onderzoek blijkt dat autodelers 

bewuster omgaan met mobiliteit en daardoor bijvoorbeeld vaker de fiets 

pakken, of het openbaar vervoer. Daarnaast helpen zij het parkeerprobleem 

oplossen.  

 Eén deelauto kan tot wel 9 auto's vervangen. Het CDA wil autodelen 

stimuleren, bijvoorbeeld door parkeervergunningen af te geven aan 

geselecteerde aanbieders van deelauto's.  
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Doelgericht (sociaal) duurzaam bouwen. Bouwen aan de randen van de 

stedelijke contour leent zich uitstekend voor kwaliteit goede en (sociaal) 

duurzame bouw. Mooi voorbeeld voor Zaanstad is het verticale woonbos in 

Utrecht dat binnenkort wordt gebouwd.  

Het CDA pleit voor een onderzoek naar mogelijke buitenstedelijke 

bouwlocaties, niet alleen om duurzaam en heel divers te kunnen bouwen, maar 

ook om de wachttijden voor Zaanse starters drastische te kunnen reduceren en 

om voldoende ruimte te hebben voor de bouw van eigentijdse Zaanse hofjes 

die zijn gebaseerd op gemeenschapszin (zie bijlage 3).  

D. Recreatie / Fit in lijf en geest 
Recreatie. Zaanstad is in velerlei opzichten en voor zowel inwoners als 

bezoekers aantrekkelijk om te recreëren. Daarbij denken wij aan een bezoek 

aan alle hotspots langs de Zaan met hun kunst en cultuuruitingen, maar ook 

aan een boot-, en of fietstocht door de omgeving. Daartoe kan de gemeente de 

mogelijkheden vergroten door verruiming van het fietsnetwerk en door nog 

meer voorzieningen voor waterrecreanten te realiseren. Bijvoorbeeld met 

nieuwe bootstrandjes en/of afmeerplaatsen bij vier Zaanse hotspots voor 

ontspanning en een bezoek aan de verschillende kunst en cultuuruitingen in 

Zaanstad. 

Fit in lijf en geest. Bezig zijn, lichamelijk en geestelijk, is van grote toege-

voegde waarde voor ons welzijn. Bewegen is niet alleen goed voor de eigen 

geest en het lichaam, het is ook goed voor ons samenleven. Samen bezig zijn 

en/of samen ernaar kijken en over praten is genieten.  

Verantwoordelijkheid ouders. Alcohol- en drugsgebruik, overmatig zoet, zout 

en vet eten en drinken, hard geluid op koptelefoons en langdurig, onafgebroken 

naar een schermpje kijken zijn allen schadelijk voor een lichaam van een 

jongere dat nog in ontwikkeling is. Zo ontwikkelen de hersenen zich tot hun 

24e. Bij meer dan de helft van de Nederlanders is sprake van overgewicht, ook 

bij jongeren. Dat is zonde want een fit lichaam is niet alleen prettig om in te 

zitten, maar is ook goed tegen verzuim en tegen hoge medische kosten. Ook 

hier geldt dat jong geleerd, oud gedaan is. Het CDA wil inzetten op 

gemeentebrede voorlichtingscampagnes en specifiek op scholen. Doel is het 

bewust maken van de waarde van een gezondere levensstijl. Het CDA wil 
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daarbij ook benadrukken dat ouders grote verantwoordelijkheid dragen voor 

een gezond leef- en voedingspatroon van jongeren. 

Uit een programma in IJsland blijkt dat met goede voorlichting, veel sporten en 

betrokken ouders een hoop problemen, zoals overgewicht, drank- en 

drugsgebruik onder jongeren voor een aanzienlijk deel kunnen verdwijnen. In 

Zaanstad hebben we ook ons eigen voorbeeld: sportschool Choku Gym in 

Poelenburg. Zonder financiële drempels en met de juiste aandacht klimmen 

jongeren op tot grote hoogte. Dat is goed voor hun lichaam en hun 

zelfvertrouwen. Bovendien doet het goede voorbeeld van Choku gym volgen.  

Sportfonds+. Het CDA wil daarom in goede samenwerking met alle Zaanse 

sportverenigingen organiseren dat alle kinderen (bijv. in de leeftijd 10 tot 16) 

een tegoedbon krijgen voor een jaar lang sporten. Met nadruk op alle, want het 

gaat misschien wel juist om de kinderen die nu niet meedoen. Sporten ziet het 

CDA ook als een kans voor een programma van basisschoolleerlingen om voor 

meer begrip voor elkaar en verdraagzaamheid. Mogelijk wil het lokale 

bedrijfsleven vanuit de MVO-gedachte ook een donatie in dit sportfonds doen. 

Veel Zaanse jongeren, met name in de wijken Poelenburg/Pelders-Hoornseveld 

leven rondom de armoedegrens. Zeker voor kinderen die in armoede opgroeien 

moet goede, sportieve ontplooiing 

mogelijk zijn. Ook daar kan het 

Sportfonds+ een rol in spelen. Dat 

geldt ook voor de van 

ondersteuning goede 

burginitiatieven op dit gebied, 

bijvoorbeeld een sportschool als 

Choku gym, maar ook iets met 

voeding. 

Jong geleerd, oud gedaan. Omdat we gemiddeld ouder worden, langer thuis 

blijven wonen, maar ook langer in een verzorgingshuis verblijven is fit en sterk 

blijven voor ouderen belangrijk om zich goed te kunnen voelen. Het CDA wil 

voornoemd idee voor een Sportfonds+ ook inzetten voor bewegingsoefening en 

begeleiding voor ouderen. Mogelijk kunnen hier ook mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt voor worden opgeleid (zie bijlage 2).   
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E. Dorp, stad en buurgemeenten samen naast elkaar 
Gemêleerd. Zaanstad is een gemeente met zowel een stedelijk, verstedelijkt 

als een dorps karakter. In Zaanstad gaan wonen, werken, recreëren, groen en 

water hand in hand. Al deze Zaanse accenten moeten we koesteren en 

tegelijkertijd ook gebruiken bij de groei van 155.000 inwoners naar misschien 

wel 200.000 inwoners.  

(Hoog)stedelijk. Zaandam Centrum, in de nabijheid van het NS- en busstation 

is boven het Noordzeekanaal het enige gebied met hoogstedelijk karakter. Op 

ruim 10 treinminuten van Amsterdam CS leent dit gebied zich bij uitstek voor 

hoogbouw en dichte bewoning. Dat gebeurt al, maar dat moet volgens het CDA 

verder worden versterkt, bijvoorbeeld voor de benodigde drastische reductie 

van de wachttijden voor Zaanse starters op de woningmarkt. Bouwen dichtbij 

een groot OV-knooppunt stimuleert het gebruik van het OV en voorkomt dat de 

verkeers- en parkeerdruk extra toenemen. Het CDA staat in dit gebied, onder 

strikte voorwaarden en bescherming van bewoners en ondernemers van 

bestaande bouw, open voor de bouw van een eigentijds Zaans woon-icoon van 

hoger dan 100m, waarin ruimte is voor alle doelgroepen woningzoekenden. 

Verstedelijkte gebieden en stadsdorpen. De wijken buiten Zaandam centrum 

hebben elk hun eigen, bijzondere karakter. Het CDA koestert deze diversiteit en 

wil deze stedebouwkundige karakters beschermen (in Omgevingsplan), zonder 

ruimte voor passende nieuwbouw te verliezen. 
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Wijkoverleg nieuwe stijl en wijkwethouderschap versterken. Voor passend 

maatwerk aandacht voor de verschillende wijken van Zaanstad wil het CDA de 

bestuurlijke aandacht op wijkniveau versterken. Het CDA wil daartoe ook een 

eigentijdse vorm van wijkoverleg (burgerinitiatief) herintroduceren, inclusief de 

budgetten voor maatwerk in de wijk. Eigentijds heeft o.m. betrekking op het 

gebruik van virtuele, representatieve wijkpanels die snel kunnen worden 

geraadpleegd, bijvoorbeeld door de gemeenteraad. Ouderen en anderen die 

willen toetreden worden door of via de gemeente geholpen met het deelnemen 

aan een virtueel wijkpanel.  

Bestuurlijke samenwerking binnen de Zaanstreek. De buurgemeenten 

Oostzaan, Wormerland en Zaanstad vormen al eeuwenlang een eenheid, 

genaamd de Zaanstreek. Op verschillende terreinen wordt samengewerkt en 

(onderwijs) voorzieningen worden gedeeld. De gemeenten Wormerland en 

Oostzaan oriënteren zich de laatste jaren concreet op hun bestuurlijke 

toekomst. Ze gaan daarover gesprekken aan met buurgemeenten en werken 

ambtelijk samen (OVER-gemeenten). Over Zaanstad als potentiële fusiepartner 

wordt weinig gerept. Een bestuurlijke vereniging tussen deze drie gemeenten 

lijkt het laatste dat gaat gebeuren. Het CDA betreurt dat. 

 

 

 

F. Financiën/investeren in ICT en lokale berichtgeving 
Zaanstad is op zich financieel gezond, maar behoort tot de top 3 van meest 

lenende gemeenten. Kort door de bocht betekent dit voor het CDA dat er de 

komende jaren geen nieuwe (grote) leningen worden afgesloten zonder dat 

daar een kostendekkende exploitatie tegenover staat. 

Investeringsfonds. Zaanstad heeft over de komende drie jaar een licht positief 

meerjaren- begrotingsperspectief en dat is knap aangezien er met veel ambitie 

aan de stad wordt gewerkt. Maar Zaanstad staat ook aan de vooravond van 

veel grote noodzakelijke investeringen (tientallen miljoenen €) in de 

ontwikkeling van de vier hotspots in Zaanstad en in de verbetering van de 

infrastructuur, zoals het verlagen van het spoor dat het oost-west in Zaanstad 

Het CDA juicht het toe als de gemeenten Oostzaan, Wormerland en Zaanstad 

serieus met elkaar in gesprek gaan om de (on)mogelijkheden en toegevoegde 

waarde van een bestuurlijke fusie te bespreken. 
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verkeer zwaar hindert. Veel van dat benodigde geld is nog niet opgenomen in 

de begroting.  

Het CDA vindt het van groot belang dat de grote Zaanse infrastructurele en 

stedenbouwkundige projecten snel worden uitgevoerd en geen vertraging 

oplopen. Dit betekent dat er de komende bestuursperiode extra geld gevonden 

moet worden, ook in de lopende begroting. Dat vraagt om prioritering, om een 

scherpe blik op de hoogte van uitgaven, maar ook om sterke groei van 

Zaanstad. Nieuwe inwoners geven de gemeente automatisch meer financiële 

armslag. 

Het Transformatiefonds geeft de gemeente sinds 2016 extra financiële ruimte 

binnen de Zaanse begroting. Het Transformatiefonds kan echter alleen gevuld 

worden door het aangaan van nieuwe leningen. Tegenover de lasten van deze 

nieuwe leningen moeten dus ook opbrengsten staan, waardoor de rente en 

aflossingslasten gezien over een meerjarige periode in evenwicht zijn. Lenen 

uit het transformatiefonds is altijd gekoppeld aan het bouwen van nieuwe 

woningen. Hoe geleend kan worden staat beschreven in een reglement inzake 

het inzetten van het Transformatiefonds. De opbrengsten van de bouw van 

nieuwe woningen worden behaald door stijging van de Algemene Uitkering en 

meer opbrengsten OZB.  

Ongedekte schulden maken via dit fonds zal het CDA nooit steunen. 

Belastingdruk. Zaanstad staat qua lokale belastingdruk bovenaan in het rijtje 

van gemeenten in Nederland. Dat wordt voor een groot deel veroorzaakt door 

de zachte Zaanse bodem die aanleg en onderhoud van het rioolstelsel duur 

maken. Zaanstad is op dit terrein de laatste jaren bezig met een inhaalslag en 

dat zal z’n vruchten afwerpen op de (middel)lange termijn. 

Politieke partijen die in het verkiezingsprogramma opnemen dat Zaanstad 

belastingen kan afschaffen of verlagen creëren een begrotingsprobleem dat 

alleen kan worden opvangen door middel van bezuinigingen en/of door minder 

te investeren. 

Investeren in ICT en data-gedreven-werken. Niet voor niets plaatsen wij dit 

onderwerp samen met het onderwerp financiën. Het CDA wil dat de gemeente, 

in samenwerking met partners (bijv. politie) in het gemeentelijk werkveld 

structureel gaat investeren in moderne ICT hulpmiddelen en data-gedreven-

ondersteuning van de gemeentelijke werkzaamheden. Voorbeelden van 
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toepassing zijn de openbare ruimte, openbare orde en veiligheid, maar ook in 

de gemeentebrede communicatie met inwoners, ondernemers en bezoekers. 

Bij deze investeringen horen natuurlijk ook medewerkers die een dergelijke 

werkomgeving bemensen.  

Goede lokale berichtgeving. Het CDA wil dat de gemeente ook structureel 

aandacht heeft voor en investeert in goede, professionele lokale berichtgeving. 

RTVI is daar een goed voorbeeld van, maar ook de lokale berichtgeving in de 

krant(en) en op de professionele social media. Inwoners en ondernemers, maar 

ook de gemeente zelf, hebben belang bij en recht op goede (professionele) 

lokale berichtgeving. 

Ouderen op de digitale snelweg. Mensen meenemen in goede lokale 

berichtgeving. Voor het CDA betekent dit dat de gemeente, in samenwerking 

met bepaalde instellingen investeert in mensen die moeite hebben om zich te 

begeven op de digitale snelweg. Dit zijn bijvoorbeeld oudere mensen en/of 

mensen met een taalachterstand. Mogelijk kunnen mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt daarin een rol gaan spelen (zie bijlage 2). 
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Bijlagen: 
 

1. Opiniestuk Zaanse Schans – liever een wolk op de Schans dan tien in 

de lucht. 

2. Toelichting keuzemenu Zaanse vaste vrijwilligers. 

3. Woonruimteverdeling werkt niet voor Zaanstad. 

4. Woonvisie CDA Znstd – Binnenstedelijk groen en buitenstedelijke 

woningbouw 

5. Motie CDA begroting binnenstedelijk groen en onderzoek naar groen 

buitenstedelijk bouwen 
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Bijlage 1: Zaanse Schans  
 

 

 

Ruim vijftig jaar geleden werd de Zaanse schans (verder: Schans) geopend, 

bedoeld als bolwerk tegen vernietiging van het Zaanse gebouwde erfgoed. Het 

is een zeer waardevol initiatief gebleken, compliment daarvoor! Het centrale 

uitgangspunt voor de Schans is behoud en zo mogelijk versterken van de 

kwaliteit van het ‘Zaanse dorp uit 1850’. Daarbij gaat het zowel om de panden 

zelf als om hun functies en de structuur van het gebied als geheel. 

De Schans heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een van de grootste publieks-

trekkers van Nederland. Zoveel aantrekkingskracht dat het bezoekersaantal per 

jaar momenteel ca. 2mln bedraagt. Mensen vanuit de hele wereld komen naar 

de Schans om het Zaanse erfgoed van het eerste industriegebied in Europa te 

aanschouwen. Dat is goed nieuws voor het behoud van het Zaanse erfgoed, 

maar ook voor de werkgelegenheid dit de Schans en Zaanstad bezorgt. 

Daarnaast juicht Amsterdam het ook toe als de toeristen de stad een dagje 

verlaten.  

Succes niet compleet. Zo verblijven veel van de buitenlandse toeristen 

gemiddeld relatief kort op de Schans. Ook worden veel toeristen in beperkte 

mate bijgepraat over het leven in de Zaanstreek van destijds. Genieten van de 

beelden is vaak goed genoeg. Voor het verhaal achter de beelden kan men 

zich wenden tot het Zaans Museum, maar slechts ca. 5% van alle bezoekers 

aan de Schans kiest hiervoor. Werken aan cultuurhistorisch besef blijft dus 

vaak achterwege. 

Formule nog niet optimaal. Nu ‘overkomt’ de Schans een aanzienlijk deel van 

de enorme hoeveelheid bezoekers. Bezoekers betalen nu (bijna) niets, of 

betalen een touroperator die los staat van de Schans. De Schans is 

overgeleverd aan parkeergeld en is nog ten dele nog afhankelijk van 

gemeenschapsgeld (subsidie Zaans Museum, bijdrage onderhoud openbaar 

gebied en eenmalige bijdrage verhuizen Molenmuseum). En dat is spijtig, want 

het (verdien)potentieel van de Schans is groot. Een voorzichtig scenario qua 

jaarlijkse inkomsten voor de totale Schans bedraagt bij 1 mln. bezoekers per 

Beter één ‘Wolk’ op de Zaanse Schans, 

dan tien in de lucht! 
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jaar die €10 p.p. betalen, is €10mln. Met deze inkomsten weten alle 

ondernemers op de schans hun jaarlijkse kosten gedekt en blijven er jaarlijks 

miljoenen over om te investeren. Bovendien kan de gemeente Zaanstad 

jaarlijks ruim €1mln aan andere Zaanse doelen besteden. 

Win-win op de Schans? Als alle erfgoed actoren op de Schans de handen 

ineen slaan en onder gezamenlijkheid de Schans ‘bezoekersgericht’ 

ontwikkelen. De toerist hoeft slechts een keer te betalen en kan daardoor 

optimaal genieten van het hele aanbod op de Schans. De erfgoed-actoren op 

de Schans hoeven zich niet meer te bekommeren om hun kaartjesverkoop en 

weten hun (erfgoed gerelateerde) kosten gedekt. Daarnaast blijft er voor de 

Schans genoeg geld over om een investeringsfonds oprichten. Daaruit kunnen 

worden gefinancierd: eigen promotie wereldwijd, thema-activiteiten (Monet), 

onderwijsprogramma’s en nieuw Zaans gebouwd erfgoed (Zaanse 

scheepswerf, Traanstokerij, Beschuittoren) en de realisatie van de 

ontwikkelstrategie 2030.  Winnaars zijn het gebouwde Zaanse Erfgoed, de 

bezoekers daarvan, alle actoren die de Schans de Schans maken en de 

gemeenschap Zaanstad. 

Winnaar is ook Amsterdam. Als de Schans de toeristenstroom in eigen 

handen neemt, bijvoorbeeld met een eigen dagarrangement Amsterdam - 

Schans per rondvaartboot (incl. stops bij het Hembrugterrein, Zaandam 

Centrum en de Zaanbocht) trekt dat toeristen een dag uit Amsterdam.  
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De Wolk als symbool voor toekomstbestendigheid. Momenteel wordt er 

gedroomd over de Schans in 2030. In dat kader kwam de directeur van het 

Zaans Museum Jan Hovers eind 2016 met zijn ‘Wolk’ als centraal 

entreegebouw van de Schans een vooruitziende blik.  

Stichting de Zaanse Schans lijkt bij uitstek de partij om de regisseursrol te 

nemen in de organisatorische, juridische en fysieke eenwording van de Schans. 

Randvoorwaardelijk in de nieuwe formule zijn dat de belangen van de 

bewoners worden gerespecteerd en dat er een nieuw (snel)fietspad komt ten 

oosten van de Schans.  

Het zou fantastisch zijn als de eenwording slaag voor het Monetjaar 2021.  

Het CDA zal zich hier in ieder geval sterk voor maken. 
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Bijlage 2: Recht op (vrijwilligers)werk 
Zaanstad heeft relatief veel mensen die rond moeten komen van een 

bijstandsuitkering. De gemeenteraad heeft in 2017 ingestemd met een forse 

financiële bijdrage aan het creëren van kansen op werk voor mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. Dat, en de aantrekkende economie, gaan zonder 

twijfel leiden tot uitstroom van mensen met een uitkering naar werk en dat is 

per keer een succes. 

Er is en blijft een groep Zaanse inwoners in de WW en de bijstand die geen 

betaald werk hebben. Voor deze groep mensen wil het CDA een extra vangnet 

creëren. Een vangnet dat hen, met behoud van uitkering, een grote kans biedt 

op vrijwilligerswerk en/of een opleiding en zodoende indirect alsnog op 

uitstroom. 

Recht op (vrijwilligers)werk: De gemeente, zorginstellingen, het onderwijs en 

andere maatschappelijke organisaties, maar ook Zaanse ondernemingen 

bundelen hun krachten en creëren een keuzemodel voor vast vrijwilligerswerk 

voor en door Zaanse inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt. Via Werk & 

Inkomen en de SWT’s wordt gekeken welk vrijwilligerswerk het beste past en 

de wijze waarop men daar vast uitvoering aan wil geven. 

Keuzemodel vast vrijwilligerswerk. Voorbeelden zijn:  

Vrijwilligerswerk in buurthuizen, in de zorgsector/verzorgingshuizen, als 

burgerhulpverlening/ buurthulp, als gesprekspartner in de eigen buurt namens 

een SWT, als gastheer/-vrouw op het gemeentehuis, in het ZMC of de Zaanse 

Schans, meewerken / schouwen in de openbare ruimte, of in (de ondersteuning 

van) het taalonderwijs voor Zaanse inwoners die de Nederlandse taal niet 

beheersen, of het geven van computeronderwijs aan ouderen, of het 

ondersteunen van sportprojecten voor jongeren en/of bewegingsoefeningen 

voor ouderen. Deze lijst kan ongetwijfeld verder worden aangevuld. 

Tegenprestatie: De participatiewet staat toe om gebruik te maken van een 

tegenprestatie. De vraag is of het helpt om mensen met een bijstandsuitkering 

tot (vrijwilligers)werk te bewegen. Het CDA ziet in het algemeen het liefst dat 

mensen geheel uit eigen beweging dingen ondernemen, zeker als het gaat om 

klaar te staan voor een ander. Het CDA wil het instrument tegenprestatie achter 

de hand houden voor degene die een duwtje in de rug nodig hebben om zich in 

te gaan zetten als vaste vrijwilliger. Met behulp van het keuzemodel is er voor 
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ieder wat wils. Doel is dat betrokkenen een aantal uren per week een nieuwe 

sociale omgeving krijgen en de mensen die zij helpen voelen zich ook prettig. 

Dit alles vergroot de leefkwaliteit binnen Zaanstad. 

Belonen. Het CDA is bereid om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, die 

gedurende een bepaalde periode (jaar?) 16uur of meer vast vrijwilligerswerk 

uitgevoerd hebben een financiële passende beloning te verstrekken die niet ten 

koste gaat van hun uitkering.  
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Bijlage 3: Woonruimteverdeling werkt niet voor Zaanstad 
Zaanstad heeft op MRA (metropoolregio Amsterdam) niveau in vergelijking met 

de 14 andere gemeenten een relatief grote voorraad betaalbare (sociale) 

woningen en daar bovenop ook nog relatief veel woningen met een lage 

(laagste) huurwaarde.  

1. Wethouder Wonen van Zaanstad vreest in 2011 (bron 1, zie onderaan tekst) 

dat de druk op de sociale huurmarkt in de Zaanstreek gaat toenemen. De 

Zaanstreek maakt met vijftien andere gemeenten deel uit van het Woningnet 

van de stadsregio Amsterdam: “Als een huurwoning in Zaanstad straks 

tientallen euro’s goedkoper is dan een vergelijkbare woning in bijvoorbeeld 

Amsterdam, dan kan dat tot extra belangstelling van buiten onze gemeente 

leiden. Met als gevolg dat de toch al lange wachttijden voor starters nog verder 

zullen oplopen.” Het precieze effect laat zich volgens hem moeilijk voorspellen, 

maar het valt volgens hem niet uit te sluiten dat het beroep op bijstand, WMO-

voorzieningen en de aanpak van armoede zal groeien. 

2. Zaanstad wil in 2011 (bron 1) de positie van de eigen woningzoekenden 

verbeteren. Met de corporaties wordt al langere tijd overleg gevoerd over 

veranderingen in de woonruimteverdelingssystematiek. Zaanstad ziet zich met 

afnemende kansen voor starters geconfronteerd. Gemeente en corporaties 

lijken elkaar te kunnen vinden in voorrang voor starters en toewijzingsafspraken 

voor nieuwbouwhuurwoningen, aldus directeur Frank van Dooren van de 

Zaanse corporatie ZVH. “De afspraak die nu wordt uitgewerkt, behelst dat 

vijftien procent van de vrijkomende huurwoningen wordt gereserveerd voor 

starters uit de eigen gemeente. Voor mijn corporatie komt dat neer op zestig 

huurwoningen per jaar. 

3. Woningnet in MRA-verband / Woonvoorraad sociaal. De woonruimte-

verdeling binnen de MRA die grotendeels via Woningnet verloopt houdt in dat 

het merendeel van alle nieuwe sociale woningen die Zaanstad wordt 

toegewezen aan woningzoekenden uit de regio, grotendeels uit Amsterdam. 

Een van de huidige MRA afspraak is dat 95% van de vrijkomende sociale 

voorraad moet worden toegewezen aan mensen met een inkomen van 

maximaal ca. 37.000 / jaar.  

In 1995 was het percentage corporatie huurwoningen in Amsterdam 58%. Door 

verkoop en sloop is dit percentage gedaald tot 45% in 2012 en tot 40% per 

2017. Daarmee is de voorraad vrijwel net zo groot als die van Zaanstad (2017: 
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39%). (Vergelijk 2015: Amstelveen = 29%, Almere = 27%, Haarlemmermeer = 

22%). Deden corporaties in Amsterdam in 2011 nog 7.643 verhuringen, in 2015 

waren dat nog 6.050. Het ontbreekt in de huidige woonruimteverdeling sociaal 

aan balans (solidariteit?) op MRA-niveau. Zaanstad komt daar relatief slecht uit. 

De afgelopen jaren heeft Amsterdam relatief veel woningen uit de sociale 

voorraad verkocht. Dit vond plaats bij een stijging van het aantal 

bijstandsgerechtigden. Tel dit op bij het gegeven uit punt 1, ofwel dat Zaanstad 

door verandering van huurgrens de laagste huurprijzen van de MRA kreeg en 

de aanzuigende werking van duizenden bewoners uit de regio, m.n. vanuit 

Amsterdam, naar Zaanstad is een feit. Waar de wethouder Wonen in 2011 voor 

vreesde lijkt te zijn bewaarheid. Het aantal bijstandsuitkeringen in Zaanstad is 

zorgwekkend gestegen tot ca. 4.350 (CBS: 2017).  

4. (bron 2) De Zaanse bevolking groeide van 140.000 naar ruim 150.000 (+ 

9%) maar het aantal Nederlanders bleef bijna gelijk, rond de 107.000. Alle 

andere bevolkingsgroepen stegen: Turken (+13%), Marokkanen (+117%), 

Surinamers (+34%), overige niet-westerse allochtonen (+70%) en westerse 

allochtonen (+26%). De enorme groei van de instroom van Marokkanen kan 

worden verklaard door de grote daling van de sociale voorraad in Amsterdam. 

De categorie overige niet-westerse allochtonen bestaat vooral uit statushouders 

(oorlogsvluchtelingen). 

5. In de Uitvoeringagenda Wonen 2016-2020 staat dat gestreefd wordt dat alle 

wijken in Zaanstad tussen de 15-50% aan sociale woningvoorraad hebben. 

Poelenburg heeft per 2017 ca.70% sociale voorraad. Dit getal kan op drie 

manieren worden teruggebracht naar de normwaarde van 2020 van max. 50% 

door het bijbouwen van niet-sociale woningen (bron 4), door sloop van sociale 

voorraad (aantal moet minimaal 25.100 blijven) of door verkoop van woningen 

uit de sociale voorraad (laatste telt alleen als de woning de titel sociale 

koopwoning ontstijgt). 

6. De wachttijden voor Zaanse starters stijgt al vele jaren. In 2017 bedraagt 

deze bijna 10 jaar. Een Zaanse jongere mag zich vanaf 18jaar inschrijven als 

woningzoekende. Betekent dat men gemiddeld bijna 28 jaar is voordat een 

woning via het systeem wordt gevonden. Er is een klein groepje geluksvogels 

die via loting eerder een woning toegewezen krijgt.  
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7. Het regionale bestand woningzoekenden is door het lange wachten van 

velen niet zuiver. Bijvoorbeeld mensen die zich lang geleden hebben 

aangemeld om inschrijfduur op te bouwen, zijn soms na het lange wachten niet 

meer geïnteresseerd omdat hun leven een andere wending heeft gekregen. 

Samengevat / concluderend:  

Het systeem van woningtoewijzing voldoet niet. Zowel regionaal niet, maar 

specifiek voor Zaanstad en de Zaanse woningzoekenden niet. Omdat Zaanstad 

de grootste voorraad goedkope voorraad sociale woningen heeft, stromen via 

Woningnet relatief veel mensen (m.n. uit Amsterdam) in de laagste 

inkomensklasse Zaanstad (m.n. Poelenburg) in. Het nieuw bouwen van sociale 

woningen heeft voor Zaanstad weinig zin, omdat het overgrote deel daarvan zal 

worden verhuurd aan mensen van buiten Zaanstad. Zaanse starters moeten 

daardoor bijna 10 jaar wachten op een woning; een wachttijd die de laatste vele 

jaren alleen maar gestegen is.  

Zaanstad zit met de relatief grote hoeveelheid en goedkope voorraad sociale 

huurwoningen gevangen in het systeem van woonruimteverdeling in de MRA. 

Zaanstad kan deze instroom in sociaal-maatschappelijk en financieel opzicht 

niet dragen. De wijken Poelenburg en Peldersveld en Hoornseveld zijn hiervan 

het bewijs. Geen verwijt, maar een constatering.  

Voor het CDA is zowel qua instroom van niet-Zaankanters, als qua wachttijden 

voor Zaanse starters de grens bereikt. De komende jaren moet daarom de 

woonruimteverdeling op de schop en wel ten gunste van de wachttijden voor 

Zaanse starters. Ook moet de instroom per MRA gemeente in balans worden 

gebracht, ofwel iedere gemeente draagt procentueel hetzelfde steentje bij.  

Voor het CDA een uiterst belangrijk thema om wel of niet in te stappen in een 

volgende coalitie. 

Geraadpleegde bronnen: 

- Voorrang voor eigen starters, Zaanstad wil instroom arme Amsterdammers 
beteugelen, Nul20, Nr58 september 2011. 

- Nederlanders worden minderheid in Poelenburg, De Orkaan, 2 januari 2017. 
- Kadernota Zaanstad 2018-2021. 
- Uitvoeringsagenda Wonen 2016-2020. 
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Bijlage 4: Binnenstedelijk groen en buitenstedelijke 

woningbouw 

 “Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan industriegebieden die komende jaren verder 

verouderen en wellicht beter getransformeerd kunnen worden naar woongebied. 

Maar ik denk ook aan ons groen. De dorpen, de veenweide. Ja, dat ligt gevoelig. 

Maar als je nu al locaties uitsluit, krijg je een beperkte discussie.”  

Citaat bekende Zaankanter 

 

“Dan valt het oog al gauw op woningbouw in natuurgebieden. ‘Uitgesloten. Het 

Guisveld heeft een beschermde status. Dat moeten we simpelweg accepteren.’ Niet 

iedereen is zo strikt. Neem de Kalverpolder. In de vorige eeuw is het gebied al 

aangetast. Woningbouw hoeft daar niet langer te worden uitgesloten. Ook kan 

kleinschalige woningbouw in de natuur een oplossing zijn om het beheer over te 

nemen van de verdwijnende boeren.”  

Fragment uit verslag Opbrengst Maak.Znstd 

Zaanstad heeft een dilemma. Starters in Zaanstad moeten bijna 10 jaar 

wachten op een woning. Bij gebrek aan voldoende middensegment woningen 

vindt nauwelijks doorstroom uit goedkopere woningen plaats, met als resultaat 

dat de woningmarkt op slot zit en dat Zaanse inwoners verhuizen naar buiten 

de gemeente. Zaanstad is ontdekt door Amsterdam, met als schaarste en een 

enorme prijsstijging en dat verkleint de kans voor Zaankanters. 

Zaanse woningmarkt zit op slot. Gezien de huidige hoge vraag naar 

woningen zou de gemeente de bouwproductie kunnen (moeten) opschroeven. 

Echter, de binnenstedelijke plancapaciteit in Zaanstad is beperkt tot ca. 1.000 

nieuwe woningen per jaar (vergelijk Almere: 2.000 woningen per jaar). 

Daarnaast zou Zaanstad het systeem van regionale woonruimteverdeling 

(Woningnet) tegen het licht moeten houden. Nu komt bijna 75% van de Zaanse 

woningen terecht bij niet-Zaankanters. Dan schiet het natuurlijk ook niet op om 

nieuw te bouwen voor Zaanse woningzoekenden. 

Binnenstedelijke bouwen, ofwel verdichtend bouwen Het bouwen op onbe-

bouwde en/of ‘slechte’ plekken in de bestaande stad, of de bestemming van 

bedrijven/sportvelden omkleuren naar woningen is van grote waarde om 

Zaanstad op te knappen en vitaal te houden. Maar binnenstedelijk bouwen is 

ook: 

• relatief kostbaar (saneren, slopen en inpassen),  
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• verkeers- en parkeerdruk verhogend,  

• opofferen van binnenstedelijk groen en van speelplaatsen voor kinderen; 

• tijdrovend (wachten op wijziging bestemmingsplan, sanering),  

• door relatief kleine bouwlocaties zijn de financiële mogelijkheden voor 
ontwikkelaars om sociale woningbouw toe te voegen gering. 

• regelmatig stuit verdichtend bouwen tot bezwaren van bestaande bewoners.  
 

Bovendien is verdichtend niet afdoende om tegemoet te komen aan de 

groeibehoefte van de MRA, de provincie en het Rijk en dat is van cruciaal 

belang voor de nodige cofinanciering door hen van de grote infrastructurele 

uitdagingen die Zaanstad kent (A8-A9 / verlagen spoor bij Guisweg / 

Thorbeckeweg). Kortom, verdichtend bouwen is goed, maar heeft ook z’n 

beperkingen. 

Voor wat betreft de groeibehoefte geldt dat Zaanstad kan, wil en moet groeien 

om haar visie, ambities en problemen waar te kunnen maken, respectievelijk op 

te kunnen lossen: 

• Kan: MRA vraagt een passende bijdrage in opvang verdere verstedelijking, 
zijnde 300.000 extra woningen in de komende 20jaar. Znstd vormt qua 
inwoners en woningaantal ca. 6% van de MRA. Dit houdt o.m. in dat een 
evenredige bijdrage van Zaanstad ca. 18.000 woningen bedraagt. Deze 
groeit leidt ook tot een betere benutting van alle voorzieningen binnen 
Zaanstad. 

• Wil: Znstd wil volgens de woonvisie gedifferentieerd gaan bouwen, wil de 
wachtlijsten aanpakken en wil funderingsproblemen en energielekkende 
woningen aanpakken. 

• Moet: Om alle infrastructurele knelpunten in samenwerking met het Rijk en 
de provincie aan te kunnen pakken en vervolgens goed te benutten, maar 
ook om de NS tegemoet te komen in de goede doorstroming op de Zaanlijn 
en de verdichting rond de Zaanse stations en daarnaast om het probleem 
met de relatief grote hoeveelheid kleine en niet-duurzame woningen aan te 
kunnen pakken, is het van groot belang dat Znstd inhaakt op de grote 
behoefte aan nieuwe woningen binnen de MRA, maar natuurlijk vooral 
binnen Znstd zelf.  

 

Groei. Ervan uitgaande dat Zaanstad de komende jaren haar woningvoorraad 

met ca. 15-20.000 woningen uitbreidt, waarvan ca 60-75% binnenstedelijk, 

moeten alternatieve bouwlocaties worden gevonden die tezamen goed zijn voor 

ca. 3-5.000 woningen.  
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Buitenstedelijk. Een goede potentiele aanvulling op het binnenstedelijke 

bouwen is ‘buitenstedelijk’ bouwen, ofwel het creëren van nieuwbouw aan de 

randen van de Zaanse bebouwde contour. Natuurlijk gaat dit ten koste van 

vierkante m’s groen, maar mogelijk is deze aanvulling ook van toegevoegde 

waarde voor Zaanstad? 

Voordelen van aanvullend buitenstedelijk bouwen? 

• Ruime mogelijkheden voor gedifferentieerd bouwen - voor iedere doelgroep 
en elke portemonnee wat wils (zie ambitie woonvisie 2015-2019). Zaanstad 
wil de wachtlijsten reduceren, haar woningvoorraad kwalitatief verbeteren 
en aantrekkelijk maken voor alle doelgroepen. 

• Meer ruimte hebben voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap, 
waardoor de bewoners de vrijheid krijgen om hun huis en straat vorm te 
geven (combi met vrijheid omgevingswet) 

• Kansen voor duurzaam bouwen, zoals ‘0-op-de-meter’ bouwen, aansluiten 
op warmtenet en gasloos. Zie ook voorbeeld Tangramwoningen in 
Oostzaan (NHD10-2-16). 

• Bouwen met respect voor het Zaanse blauw, groen en rood, ofwel bouwen 
in en om het water, met oog voor openbaar groen en in een typisch Zaanse 
stijl, zoals een lintdorp. 

• Mogelijkheden tot innovatief bouwen, door bijvoorbeeld het toepassen van 
robotica ter ondersteuning van het langer thuis kunnen blijven wonen van 
oudere mensen. 

• Mogelijkheden om experimenteel te bouwen, bijv. door een gecombineerd 
woonaanbod voor ouderen, jongeren en gezinnen zodat nabuurschap 
ontstaat en men elkaar kan helpen om gelukkig te zijn, inclusief de nodige 
voorzieningen (voorbeeld hofje Veenweide Purmerend). 

• Bouwen met het oog op betere benutting van het OV in de buurt van OV 
knooppunten (NS). 

• Grondverkoop en extra belastinginkomsten creëren extra financiële ruimte 
voor het versneld oplossen van funderingsproblematiek en energielekkende 
woningen, maar ook voor het aanleggen van nieuwe sportvelden. 

• Gericht benutten van de nieuwe infrastructuur (A8-A9 / verdiept spoor bij 
Guisweg) en het ontlasten van de bestaande infrastructuur. 
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Raadsperiode 2018-2022: 
Het CDA wil om de wachttijden voor Zaanse starters te reduceren en om een 
Zaanse inwoners een kans te bieden om door te stromen naar een nieuwe 
woning de productie van nieuwe woningen drastisch opvoeren.  
Zaanstad bouwt daartoe primair binnenstedelijk en/of kleurt geschikte 

leegstaande bedrijven om tot woningen. Echter, vanwege de beperkte 

beschikbare plancapaciteit biedt verdichtend bouwen onvoldoende 

mogelijkheden om de wachttijden snel te verlagen. Daarom wil het CDA 

onderzoek (laten) uitvoeren mogelijkheden om de bouwproductie te kunnen 

verhogen. Bijvoorbeeld door het zoeken naar potentiele woningbouwlocaties 

net buiten de huidige stedelijke contour, waar duurzaam, typisch Zaans en 

gemengd gebouwd kan worden, dus inclusief nieuwe woningen voor de sociale 

voorraad. Zodoende kan ook meer binnenstedelijk groen worden gespaard. 
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Bijlage 5: Motie CDA Znstd  

Onder zoek buitenstedelijke woningbouw 

 

 

	

Motie:	Onderzoek	mogelijkheden	buitenstedelijke	woningbouw	

De	Gemeenteraad	van	Zaanstad,	in	vergadering	bijeen	op	9	november	2017,	behandelend	de	begroting	
2018-2021,	programma	4	Ruimtelijke	–	en	gebiedsontwikkelingen,	
	

Constaterende	dat:	

· De	vraag	naar	goedkope	huur-	en	koopwoningen	in	Zaanstad	groot	is	en	dat	de	wachttijd	voor	
Zaanse	starters	inmiddels	opgelopen	is	tot	9	a	10	jaar.		

· De	vraag	naar	woningen	voor	middeninkomens	ook	hoog	is	en	dat	deze	mensen	mogelijk	nu	een	
goedkopere	woning	bezet	houden,	of	Zaanstad	uittrekken	voor	een	passend	alternatief;	

· De	plancapaciteit	van	Zaanstad	om	nieuwe	woningen	te	bouwen	beperkt	is	en	dat	om	die	reden	

Zaanstad	geen	versnelling	in	de	bouw	kan	maken	om	de	wachtlijsten	substantieel	te	verkorten.		

· Diverse	fracties	tijdens	het	Zaanstad	Beraad	van	2	november	jl.	hebben	uitgesproken	het	van	groot	
belang	te	vinden	dat	de	wachttijd	voor	Zaanse	starters	drastisch	wordt	verkort	en	daartoe	bereid	zijn	

onconventionele	maatregelen	te	nemen.	

	

Overwegende	dat:	

· De	vraag	naar	nieuwe	woningen	veel	groter	is	dan	het	aanbod,	de	prijzen	van	woningen	daardoor	
enorm	zijn	gestegen	en	dat	daardoor	nog	minder	mensen	een	huis	kunnen	kopen.	

· Binnenstedelijk	bouwen	de	stad	op	veel	plekken	doet	opknappen,	maar	ook	relatief	kostbaar	en	
tijdrovend	is.	Bovendien	verdwijnen	ook	groene	stukken	in	de	stad	en	nemen	de	verkeersdrukte	en	
parkeerdruk	toe.		

· Efficiënt	kunnen	bouwen	inhoudt	dat	er	financieel	gezien	meer	investeringsruimte	overblijft	voor	het	
inpassen	van	sociale	woningbouw.	

· Aan	de	randen	van	de	stad	bouwen	grote	kansen	biedt	voor	kwalitatief	goede	en	duurzame	
woningbouw	en	bovendien	relatief	eenvoudig	kan	zijn.	

· Buiten	de	stedelijke	contour	bouwen	op	een	gebied	ter	grootte	van	enkele	procenten	van	het	totaal	
aan	groen	al	zoden	aan	de	dijk	kan	zetten	en	dat	de	gemeente,	al	dan	niet	in	samenwerking	met	de	
provincie	NH,	geheel	zelf	kan	regelen	hoe,	wat	en	hoeveel	er	wordt	gebouwd.	

	

Verzoekt	het	college/de	Burgemeester	om:		

· Onderzoek	te	laten	uitvoeren	naar	potentiele	woningbouwlocaties	buiten	de	Zaanse	stedelijke	
contour.	

· De	resultaten	daarvan	aan	de	raad	te	presenteren	voor	april	2018	(al	dan	niet	vertrouwelijk).	

	

En	gaat	over	tot	de	orde	van	de	dag,	

Namens	de	fractie	van	CDA	Zaanstad,	Marc	Wit	
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Ruimte voor aantekeningen 
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www.cda.nl/noord-holland/zaanstad/ 

 

 

Correspondentieadres: 

Heuvelland 5 

1566 SV Assendelft 

06 303 54 504 

secretariaat.cdaznstd@gmail.com 

 

 

 

www.facebook.com/cda.zaanstad/ 

  

http://www.cda.nl/noord-holland/zaanstad/
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