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Ruim een eeuw lang was de Rode Zaan een begrip in heel Nederland. De
arbeidersbeweging was machtig in het oudste industriegebied van Europa. Zo
machtig dat Zaandam als eerste stad een socialistische burgemeester kreeg, in
de persoon van Klaas ter Laan. En nog altijd zijn de drie landelijke partijen met
socialistische wortels relatief sterk vertegenwoordigd in de raad van Zaanstad.
En dan is er ook nog ROSA!
De Zaanse politieke vereniging ROSA werd in maart 1995 opgericht door een
groep jonge mensen die actief waren in onder meer de milieu-, vredes-,
mensenrechten- en kraakbeweging. Zij stelden gezamenlijk een
Beginselverklaring op die aanvangt met de kreet ‘Zaanstad is een varkentje dat
nodig moet worden gewassen!’
Begonnen als een buitenparlementaire groepering die zich profileerde met
veelal ludieke acties die de Zaanstreek aantrekkelijker moesten maken,
groeide ROSA uit tot een politieke partij die deelnam aan
gemeenteraadsverkiezingen.
In 1998 behaalde ROSA een eerste zetel in de gemeenteraad van Zaanstad. Die
werd ingenomen door de in Wormerveer woonachtige lijsttrekker Ruud Pauw.
In 2002 kwam daar een zetel bij en belandde ook Erik Schaap in de raad. Na
een stabilisatie in 2006 en 2010 (toen Natasja Groothuismink de plaats innam
van Erik Schaap) werd in 2014 opnieuw zetelwinst behaald. Aad Verburg
werd ROSA's derde raadslid. Hij werd echter halverwege zijn raadsperiode
wegens ziekte vervangen door Mariska Schuttevaêr. Met zo weinig mutaties
toonde ROSA zich verreweg de stabielste fractie in de raad.
Dat je ook als oppositie-voerende, linkse partij van betekenis kunt zijn heeft
ROSA de afgelopen twintig jaar meerdere malen bewezen. Met een weinig
dogmatische houding en soms verrassende initiatieven wist ROSA van alle
partijen in de gemeenteraad de meeste moties en amendementen
gehonoreerd te krijgen.
Omdat ROSA een lokale partij is, en daardoor onafhankelijk van landelijke
partijplannen, kiest ze haar eigen Zaanse weg. Ze is kritisch, maar wel
constructief. ‘Mensen blijven ontkennen dat zij deel uitmaken van het grote
geheel dat wereld heet,’ stelde de Beginselverklaring. ‘ROSA wil geen
economische vooruitgang ten koste van de leefomgeving van mens, dier en
plant. Behouden wat je hebt is vaak nuttiger dan pakken wat je pakken kan.’
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In de gemeenteraad van Zaanstad is ROSA de bekende luis in de pels. Ze is
alert, neemt het initiatief en loopt niet klakkeloos achter de raadsmeerderheid
aan. ROSA staat voor eigen ideeën en meningen, ook al is dat vaak tegen de
stroom in. ‘Zo’n vernieuwende aanpak kan alleen van onderaf beginnen en
nooit van bovenaf worden opgelegd,’ zegt de Beginselverklaring. Daarom is
ROSA nog altijd fervent voorstander van democratie op buurt- en wijkniveau.
Maar eerst en vooral is ROSA de partij die de schoonheid van de streek in haar
hart sluit en zich inzet voor het behoud van de vele monumenten en het unieke
veenweidegebied. In de loop der jaren heeft de partij een groot netwerk
opgebouwd en kent ze de weg in de stad als geen ander. Dat teams van ROSA
afgelopen jaar zowel de Zaanse Geschiedenisquiz als de Eindejaars Nieuwsquiz
wisten te winnen, is dan ook geen toeval.
Natuurlijk is ROSA in de ruim twintig jaar van haar bestaan veranderd. We
zouden onze stad nu niet zo snel meer een varkentje noemen. En misschien
krijgen we kans de oppositiebanken te verlaten. Want onze mouwen zijn nog
permanent opgestroopt en we staan altijd klaar om Zaanstad weer eens een
wasbeurt te geven!

Voor liefhebbers van historie en erfgoed (en welke ROSA-aanhanger is dat niet!)
is de integrale Beginselverklaring uit 1995 terug te vinden op onze website.
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De wereld staat aan de vooravond van grote veranderingen.
De mensheid leeft op te grote voet en de planeet kan het beslag dat op haar
wordt gelegd bijna niet meer dragen. Klimaatverandering voltrekt zich in een
nog hoger tempo dan we al vreesden en de gevolgen worden alom zichtbaar.
Naast de enorme schade aan natuur en milieu wijzen de trieste
vluchtelingenstromen van de laatste jaren op de noodzaak van drastische
hervormingen.
De belangrijkste opgave is om ieder mens, waar ook ter wereld, het perspectief
te bieden op een volwaardig leven. Dat is een socialistische kernwaarde die bij
ROSA onverkort hoog in het vaandel staat.
Het goede nieuws is dat de urgentie van deze opgaven steeds beter begint
door te dringen. De voortekenen zijn zo overduidelijk dat de noodzaak om
daadwerkelijk iets te doen al sterker wordt gevoeld. En we zijn ondertussen
ook met genoeg mensen op deze aarde om het verschil te kunnen maken.
Helaas is er ook een tegenbeweging zichtbaar. De grote problemen die op ons
afkomen veroorzaken angst en onzekerheid. Sommigen hebben de neiging de
gordijnen dicht te trekken en de voordeur niet meer open te doen. De
wederopstanding van het (ultra)nationalisme en het koesteren van valse
nostalgie zijn het gevolg van deze misschien voorstelbare, maar kortzichtige
afweerreflex.
Juist op gemeenteniveau is op al deze terreinen veel te bereiken. Voor ROSA is
de duurzaamheidsagenda uiterst urgent. De ambities van Zaanstad op dit punt
kunnen wat ons betreft niet hoog genoeg zijn. Daarnaast is er veel te doen in
het sociale domein. Met alle middelen moet worden voorkomen dat groepen
zich van elkaar en de buitenwereld afsluiten.
Veel mensen, ook in Zaanstad, hebben het gevoel dat ‘de politiek’ hen is
vergeten, dat ze er niet toe doen, dat ze alleen mogen betalen en verder hun
mond moeten houden. Anderen zien geen plek voor zichzelf in een wereld van
gesloten cirkels waarin het moeilijk is om je een plaats te verwerven.
Optimistische lijstjes met economische prestaties en andere mooie
rapportcijfers kunnen als gemiddelden dan nog zo juist zijn, ze maskeren de te
grote verschillen in de samenleving. En ze helpen onvoldoende om het
algemene gevoel van machteloosheid weg te nemen.
Als mensen het gevoel hebben dat er geen toekomst is, dat ze niets meer te
verliezen hebben, kunnen er levensgevaarlijke situaties ontstaan. We zien dat
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in de landen om ons heen en in gelukkig mindere mate ook binnen Nederland
en Zaanstad. Veel mensen trekken zich terug in een eigen, verkokerde wereld
en laten zich door valse profeten tegen elkaar uitspelen. Het zijn tekenen aan
de wand die we uiterst serieus moeten nemen.
Voor ROSA is er een wereld te verliezen en een nog mooiere wereld te winnen.
In de energietransitie en de overgang naar een duurzame manier van leven is
nog heel veel werk te verzetten. Daar zijn we allemaal bij nodig, juist ook
omdat dit veranderingen zijn die zich aan de basis moeten voltrekken. Lokale
energievoorzieningen, in zogenaamde smart grids (slimme netwerken)
onderling en met de afnemers verbonden, maken de samenleving sterker en
minder kwetsbaar. Voedsel dat in de buurt wordt geproduceerd is duurzamer,
lekkerder en op den duur ook goedkoper. De maakindustrie is al bezig aan een
terugkeer vanuit de lagelonenlanden, omdat de producenten weten dat
transport straks een grote kostenpost wordt.
De Zaanstreek is uitstekend ingericht voor deze veranderingen en beschikt over
een inventieve bevolking die weet hoe zij zich aan kan passen aan een nieuwe
tijd. Daar moet, vindt ROSA, veel meer gebruik van worden gemaakt.
Programma’s als MAAK Zaanstad zijn daartoe slechts een aanzet, een
voorzichtige poging om een nieuw perspectief te schetsen. Wat ROSA betreft
worden deze inspanningen om met de stad in overleg te gaan fors opgevoerd
en in daadkracht omgezet, en gaan we ook terug naar een stelsel van gekozen
wijkraden en andere lokale vormen van kleinschalige democratie. Het leven
zou zich niet langer moeten afspelen achter beeldschermen in geblindeerde
kamers, maar weer op de straten en pleinen van de stad.
Een schone stad, waarin onze kinderen veilig op straat kunnen spelen, een
stad in het levende groen waar fantastische, toekomstige monumenten zij aan
zij staan met de schoonheid uit het verleden.
Een dynamische stad waar volop sociale beweging is en ieder zijn plek kan
vinden, waar oog is voor mensen, dieren en dingen. Een arbeidersstad vol
vakmensen die de prachtigste producten maken, met de trots van vroeger en
de technieken van nu. En een stad waar de hele wereld graag komt kijken hoe
dat allemaal mogelijk is, in een verrassend mooi hoekje te midden van de
veenmoerassen.
Eigenlijk streeft ROSA naar een Zaanstad zoals het altijd is geweest – maar dan
nog veel beter.
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1. Monumenten
1.1 Monumentenpartij
Als Zaanse politieke partij, diepgeworteld in de samenleving, draagt ROSA onze
monumenten een warm hart toe. Niet voor niks hebben wij in het verleden
vele successen geboekt op dit terrein, waarbij wij regelmatig geïnformeerd
worden door burgers als er zich bedreigingen voordoen of wanneer een pand
monumentwaardig is.
Die alertheid zit in onze genen en zullen we ook in de toekomst inzetten om de
stad mooi te houden en nog mooier te maken.
1.2 Monumentenbeleid
De gemeente heeft momenteel een efficiënt gemeentelijk monumentenbeleid.
De personeelsbezetting om dit beleid handen en voeten te geven is echter nog
steeds onvoldoende.
Zaanstad dient actiever te streven naar het plaatsen van historische panden en
landschappen, drijvend en cultureel erfgoed op de monumentenlijsten.
Zaanse historische monumenten dienen te blijven waar ze staan. Het
verplaatsen van bedreigde panden naar de Zaanse Schans is wat ROSA betreft
verleden tijd.
1.3 Historisch landschap
ROSA zal ervoor strijden dat, daar waar zich de kans voordoet, het
oorspronkelijke slagenlandschap (dat zich kenmerkt door de vele evenwijdig
lopende sloten en de lange, smalle stroken land ertussen) weer leidend wordt
in de ruimtelijke ordening. Met succes is dit uitgangspunt mede door ons
toegepast rond de Zaandijkerkerk.
Zaanstad dient ervoor te waken dat het in de toekomst alleen maar uit
nieuwbouw zal bestaan. De gemeente moet streven naar een goed evenwicht
tussen nieuwbouw en haar historisch erfgoed. Dit is een noodzaak voor een
aangenaam en mooi Zaanstad.
ROSA vindt dat het Hembrugterrein een gemengde bestemming moeten
krijgen, met behoud van de specifieke architectuur, bouwstijl en natuur. Het
gemeentebestuur onderschreef deze ROSA-wens de afgelopen jaren gelukkig
steeds meer.
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1.4 Molens
De Zaanse molens zijn het toeristisch paradepaardje van de Zaanstreek. Het is
voor ons onbegrijpelijk dat de subsidie voor de vereniging De Zaansche Molen
is vervallen. Wij vinden het geweldig dat er nog steeds authentieke Zaanse
molens worden gebouwd zoals in Nauerna en binnenkort op de Hemmes.
1.5 Erfgoedverenigingen en musea
De samenwerking tussen de vereniging Zaans Erfgoed, historische verenigingen
en de gemeente juichen wij van harte toe. Deze clubs zijn vaak de oren en ogen
in de samenleving op monumentengebied.
Op professioneel niveau, bijvoorbeeld tussen de verschillende musea, laat de
samenwerking nog te wensen over. Daar zou een effectief beleid op gevoerd
moeten worden.

2. Toerisme
2.1 Geschiedenis
Het wonderlijke verhaal van Holland is nergens beter zichtbaar dan in de
Zaanstreek. Van de eerste pioniers in de IJzertijd op de kreekruggen van
Assendelft tot het moderne centrum van de industriestad Zaandam - het is
allemaal nog terug te vinden en je wandelt, fietst of vaart er in een dag
doorheen.
Het is het verhaal van een hardwerkend volk in een onbarmhartig landschap
dat leerde zich te schikken naar de omstandigheden, dat nieuwe ideeën
verwelkomde en er zijn voordeel mee deed. Voeg daarbij het grote
saamhorigheidsgevoel en de koppige trots en het beeld van de arbeidersstad is
compleet. Een stad die nooit muren heeft gekend en daar rijk mee is
geworden. En een stad die nog steeds in directe verbinding staat met de open
veenweidegebieden waaruit ze is gegroeid.
Door deze geschiedenis van 25 eeuwen verkeert Zaanstad in de gelukkige
omstandigheid dat er niets verzonnen hoeft te worden om bezoekers te
trekken. Koesteren en beschermen wat er al is, beter ontsluiten van de vele nu
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nog verborgen parels en meer aandacht voor bijna vergeten episodes is
voldoende.
2.2 Breder aanbod
De Zaanse Schans is in de bijna 60 jaar van haar bestaan ongewild, maar toch,
uitgegroeid tot het centrum van het Zaanse toerisme. De keerzijde daarvan is
de onevenredig grote druk op deze historische woonbuurt.
De oplossing ligt volgens ROSA in het verbreden van het aanbod. Niet alleen in
de fysieke ruimte, met de Hemmes en de Gortershoek en (in beperkte mate)
Haaldersbroek als mogelijke locaties, maar ook in verbreding door de tijd heen
en geplaatst in de context van het grotere verhaal.
Zo is ROSA er voorstander van om in het noorden van Zaanstad een
archeologisch centrum in te richten dat de periode van vóór de molens belicht.
De plannen voor een nieuwe locatie van het Zaans Museum in het centrum van
Zaandam of op het Hembrugterrein juichen wij toe. Daarin zouden het bredere
verhaal van Holland en de spilfunctie van de Zaanstreek binnen dat gebied
kunnen worden getoond, eventueel gecombineerd met goed aansluitende
beeldende kunst.
2.3 Inkomsten en subsidie
Om te voorkomen dat alle inkomsten uit het toerisme naar commerciële
partijen wegvloeien en Zaanstad met louter de overlast en de kosten
achterblijft, zal de gemeente zelf een actievere rol moeten spelen en
strategische posities zeker stellen. Het is, nogmaals, onbegrijpelijk dat
vereniging De Zaansche Molen, hoeder van onze grootste schat, geen
structurele subsidie krijgt.
2.4 Werkgelegenheid
In een wereld die snel digitaler wordt, zal de fysieke en zintuigelijke ervaring
alleen maar aan waarde winnen. Mensen zullen steeds meer behoefte krijgen
aan daadwerkelijke beleving, aan contact en het getuige zijn van bijzondere
gebeurtenissen. Dat maakt de toeristische sector bij uitstek arbeidsintensief en
de banen die dat oplevert zullen aantrekkelijk en afwisselend zijn, op alle
niveaus.
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2.5 Cruiseterminal
De komst van een cruiseterminal in de Noorder-IJplas is volgens ROSA vanwege
de milieuaspecten ongewenst, en helemaal onbespreekbaar als er geen
walstroomvoorzieningen worden aangelegd.
2.6 Amsterdam aan de Zaan?
En dat brengt ons op die andere stad. Zaankanters stichtten ooit Amsterdam en
zagen vervolgens met gemengde gevoelens hoe dat vissersdorpje uitgroeide
tot een wereldhaven. Veel van de huidige Zaanse welvaart is aan de nabijheid
van Amsterdam te danken en een vorm van samenwerking is noodzakelijk en
onvermijdelijk. Tegelijkertijd hebben Zaankanters ook altijd hun eigen koers
gevaren en afstand genomen waar dat voor de eigen streek beter was.
Dat moeten we wat ROSA betreft vooral blijven doen.

3. Marketing
3.1 Stad van de maakindustrie
ROSA hecht aan het imago van Zaanstad als arbeidersstad en centrum van de
maakindustrie. Hightechcampussen en grootschalige ICT passen minder bij het
karakter van de streek en op dat terrein is de concurrentie wereldwijd
moordend.
Dat wil niet zeggen dat de Zaanstreek niet innovatief kan zijn. Duurzaamheid en
energiebewustzijn kunnen nieuwe maakindustrie concurrerend maken. Wat
ROSA betreft concentreert Zaanstad zich juist op die innovatieve sector,
wanneer er wordt gezocht naar bedrijven die zich willen vestigen.
3.2 Fairtradestad
In aansluiting op de bestaande voedingsmiddelenindustrie (en dan met name
de cacaoverwerking) streeft ROSA naar de ontwikkeling van een
fairtradecluster waar duurzame een eerlijke productie, vervoer en verwerking
elkaar vinden. Dat imago van fair trade dient duidelijk uitgedragen te worden.
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3.3 Amsterdam
Het is volgens ROSA niet zozeer de bedoeling om hogere inkomensgroepen
naar de stad te ‘lokken’, het zou eerder het streven moeten zijn om
Zaankanters die het beter gaat voor de streek te behouden.
De instroom vanuit Amsterdam is uit zichzelf al groot genoeg en hoeft niet te
worden aangemoedigd. Maar uiteraard is iedereen die zich hier vestigt
traditiegetrouw welkom.
Zoals onder het kopje ‘Toerisme’ al gesteld mag Zaanstad zich zo nu en dan wel
wat meer afzetten tegen en onderscheiden van de grote buurman. Het is ROSA
een doorn in het oog dat de hele noordflank van de Metropoolregio wordt
weggezet als ‘old Holland’- alsof er verder niets meer gebeurt. Wat ROSA
betreft zijn de ingeslapen Amsterdamse grachten ‘old Holland’ en blijven de
oevers van de Zaan zo dynamisch als ze altijd zijn geweest.

4. Ruimtelijke ordening
4.1 Unieke samenvoeging in het groen
Zaanstad is op papier een middelgrote stad. In werkelijkheid is het een
samenvoeging van zes dorpen en een stad die ooit ook uit twee dorpen
gevormd is, gelegen langs de Zaan en andere vaarwegen met rondom unieke
veenweidegebieden.
Zaanstad kenmerkt zich door de nog veel voorkomende lintbebouwing, de
restanten van de historische bedrijvigheid aan de Zaan en de aanwezigheid van
stukken waardevol veenweidegebied. ROSA zal altijd blijven strijden om dit
alles te behouden.
Zodoende wisten we dan ook te voorkomen dat anderhalf jaar geleden weer
een stuk Natura 2000-gebied zou worden opgeofferd aan woningbouw. ROSA
trekt dan ook de groene grens rond de huidige bebouwing van Zaanstad.
4.2 Bouwen, wonen en werken
ROSA kiest voor binnenstedelijke woningbouw, maar laat zich niet door wie
dan ook opdringen dat we 10 tot 20.000 woningen moeten bouwen. Dat
bepalen we zelf. Wij, samen met u.
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De Zaanstreek heeft een haat-liefde verhouding met de industrie, dat is altijd
zo geweest. De industrie levert werk op, maar bezorgt ook overlast. Die
overlast gaan we samen met het bedrijfsleven zoveel mogelijk terugdringen.
Daardoor ontstaat een stad waar wonen en werken naast elkaar kunnen blijven
bestaan.
Oudere bedrijventerreinen bouwen we om tot gebieden waar wonen en
werken prima samengaan. Dat gaat niet ten koste van werkgelegenheid, maar
levert juist werk op. Want wij vinden dat werk zo dicht mogelijk bij de mensen
moet zijn en kiezen dan ook voor meer werkgelegenheid in de eigen
leefomgeving.
Als het aan ROSA ligt, wordt een halt toegeroepen aan het verdwijnen van de
werkgelegenheid en wordt de ontwikkeling tot forenzenstad een halt
toegeroepen.
Kleinschalige werkgelegenheid in bijvoorbeeld de ICT-sector,
dienstverleningssector of op het creatieve vlak zouden een nieuwe functie
kunnen geven aan leeggekomen fabriekspanden. Voor deze transformatie
wordt door ROSA regelmatig aandacht gevraagd.
4.3 Dorp en wijk staan centraal
ROSA pleit voor een stedenbouwkundig plan waarbij de dorpen en de
Zaandamse wijken bestaan uit een mengeling van wonen, werken en
recreëren. Het dorp of de wijk staat bij ons centraal. Daar kent men elkaar,
daar zijn de meest elementaire voorzieningen zoals een gezondheidspost, een
supermarkt, een basisschool, kinderopvang en ontmoetingsplaats. Dat
verhoogt de sociale cohesie en voorkomt individualisering, criminaliteit en
vereenzaming.
4.4 Zaandam-Centrum en andere winkelgebieden
Het centrum van Zaandam heeft een regionaal karakter. Hier is niet alleen een
groot winkelaanbod, het is ook een kruispunt van vervoersstromen. In het
verleden zijn veel planologische en stedenbouwkundige fouten gemaakt. Een
reconstructie van het gebied heeft dan ook onze goedkeuring.
ROSA was en is consequent kritisch ten aanzien van het project Inverdan. Het is
zaak voor ROSA om kritisch te blijven en constructief mee te denken over de
uiteindelijke vormgeving van dit project.
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De andere winkelcentra in de stad hebben een veel kleiner verzorgingsgebied
en dat wil ROSA zo houden.
4.5 Zaanoevers
ROSA is van mening dat iedereen van de Zaan moet kunnen blijven genieten.
Een van de mogelijkheden om de Zaan toegankelijk te houden is het aanleggen
van wandelpromenades langs de Zaan.
Op plekken waar dit mogelijk is, zouden de Zaanoevers weer hun oude,
afwisselende verschijningsvorm moeten krijgen. We moeten streven naar een
mooie verdeling tussen ‘hard’ en ‘zacht’. Dat betekent niet alleen stenige kades
of aaneengesloten bebouwing, maar ook uitzicht, en waar dat kan meer ruimte
voor de natuur (zoals dat ook deels gebeurd is aan de Wormerse kant van de
Zaanbocht), meer insteekhaventjes voor kleine schepen en plekken om te
zwemmen.
Met het terugbrengen van verdwenen sluisjes naar het binnenwater kan een
grotere verscheidenheid aan vaarroutes door de streek ontstaan.
ROSA juicht initiatieven als het plan van de Hemmesgroep toe en is
voorstander van het ontwikkelen van een historische haven in de buurt van de
Zaanse Schans.
4.6 Sloten en water
In de loop der jaren zijn veel sloten verdwenen. Daar waar zich de mogelijkheid
voordoet, wordt het oorspronkelijke slotenpatroon weer hersteld. De oevers
dienen natuurvriendelijk zijn. Dit principe kan ook bij nog bestaande sloten veel
vaker worden toegepast. ROSA haalt hiermee de veenweidegebieden de stad
in.
4.7 Veenweidegebieden
De nog resterende (veen)weidegebieden dienen, voor zover ze dat nog niet
zijn, beschermde natuurgebieden te worden, waarbij in nauwe samenwerking
tussen natuur- en milieuorganisaties en boeren een goed en uitvoerbaar
beheersplan dient te worden opgesteld.
Om de oorspronkelijke vegetatie weer terug te krijgen, is ROSA voorstander
van verbrakking van de veenweidegebieden.
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Openstelling van de veenweidegebieden voor het publiek kan alleen in
samenspraak met de natuur- en milieuorganisaties. Recreatie mag niet ten
koste gaan van natuurwaarden.
4.8 De Omgevingswet
Naar verwachting zal per 2020 een nieuwe wet van kracht worden, de
Omgevingswet. Deze wet vervangt een grote hoeveelheid oudere wetten en
regelgeving en heeft tot doel de besluitvorming over ruimtelijke ordening te
versnellen, vereenvoudigen en transparanter te maken. De invoering van de
Omgevingswet is de grootste wetgevende operatie sinds de Tweede
Wereldoorlog en iedereen gaat de gevolgen ervan merken.
De huidige bestemmingsplannen worden vervangen door Omgevingsplannen.
In zo’n Omgevingsplan wordt veel meer geregeld dan alleen bouwvolumes. Zo
worden de effecten op de gezondheid en het milieu erin opgenomen, alsmede
de visie op landschap, bodemgebruik, water en woongenot. Parkeernormen,
evenementenbeleid en detailhandelsvisie gaan ook onder het Omgevingsplan
vallen. Bovendien worden alle documenten en regelgeving eenvoudig digitaal
ontsloten en zullen beslissingen over (bouw)plannen sneller genomen kunnen
worden, waarbij een grote rol is weggelegd voor participatie van
belanghebbenden - de ‘inspraak’ van vroeger.
ROSA is binnen Zaanstad vanaf het begin nauw betrokken bij de
voorbereidingen op de nieuwe wet. Hoewel wij het integreren van regels en
het makkelijker toegankelijk maken van informatie voor de burger als
voordelen zien, hebben we ook onze twijfels en slechte voorgevoelens.
Zaanstad is namelijk een kwetsbare gemeente met veel monumenten en
landschappelijk schoon. Er zijn gebieden waar het loslaten van regels tot
onherstelbare schade zou kunnen leiden.
Gelukkig biedt de Omgevingswet veel vrijheid aan gemeenten om de uitvoering
naar eigen inzicht vorm te geven. Ook krijgen de gemeenten de mogelijkheid
om, binnen bepaalde kaders, normen strenger dan wel soepeler te hanteren, al
naar gelang de aard van het betrokken gebied. De raad krijgt veel ruimte om
juist al aan het begin van planvorming haar invloed uit te oefenen.
ROSA zal in het traject naar de invoering van de wet zeer actief blijven en pal
staan voor de kwetsbare schoonheid van de Zaan en de belangen van de
bewoners.
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5. Bestuur en dienstverlening
5.1 Ambtelijke en bestuurlijke cultuur
De maatschappij krijgt steeds meer een open karakter. Ook de rol van de
overheid verandert. Werd vroeger nog veel ‘op eigen houtje’ door het
gemeentebestuur beslist, tegenwoordig zou dat veel meer moeten gebeuren
met de burgers.
Dat vereist goede voorlichting en informatievoorziening. Maar niet alleen de
website van de gemeente verdient verbetering; ook de persoonlijke contacten
tussen ambtenaar (als verlengstuk van het college) en burger moeten
geoptimaliseerd worden.
Op alle niveaus in de gemeentelijke organisatie dient een cultuuromslag plaats
te vinden. Ambtenaren dienen, als verlengstuk van het college, echt in contact
te komen met de burgers. We gaan van ‘zenden’ naar ‘ontvangen’, van (lang en
wollig) praten naar luisteren.
Het besef dat dit noodzakelijk is, is er gelukkig al langer. Maar in de praktijk
gaat de verandering traag. ROSA volgt de ontwikkeling nauwgezet en zal
bestuurders erop aanspreken als zaken niet soepel verlopen.
5.2 Directe democratie
ROSA is een voorstander van kleinschalige, directe democratie in de vorm van
gekozen wijkraden die zeggenschap krijgen over hun eigen leefomgeving en
daar een eigen budget voor beheren. Ook andere vormen van laagdrempelige
democratie dienen gekoesterd of bevorderd te worden. Denk daarbij aan de
diverse cliëntenraden in het sociaal domein en het bij het afscheid van
burgemeester Faber opgestarte experiment met een scholierenraad, dat
hopelijk zal uitgroeien tot een levend en invloedrijk instituut.
5.3 MRA en Vervoersregio
Onze wereld houdt niet op bij de stadsgrenzen van Zaanstad. Op vele terreinen
dient te worden samengewerkt en voortdurend overleg met buurgemeentes is
noodzakelijk.
ROSA ziet echter weinig in een institutionalisering van dit soort overleggen. De
Stadsregio Amsterdam, nu als uitgeklede versie verdergegaan als de
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Vervoersregio, is een ondoorzichtig en ondemocratisch bestuursapparaat. Haar
opvolger, de Metropool Regio Amsterdam, is iets democratischer ingericht,
maar in de ogen van ROSA nog steeds een verkapte poging tot het oprichten
van een Stadsprovincie, oftewel het afscheiden van de rijkere delen van NoordHolland en Flevoland van de rest van die provincies.
Er vormt zich een ongekozen, weinig doorzichtige laag van beroepsbestuurders
tussen de gemeente en de provincie in. Dat kost veel geld en het kost de
aangesloten gemeentes en hun ambtenaren en raadsleden ongelooflijk veel
extra werk, terwijl wij de meerwaarde er niet van zien.
ROSA zal deze ontwikkelingen met argusogen blijven volgen.

6. Openbare orde en veiligheid
6.1 De verbanden behouden
Zaanstad is een relatief veilige stad om in te wonen. De sociale cohesie is groot
en de sfeer over het algemeen gemoedelijk. Dat vormt de basis voor een
prettig leefklimaat en de gemeente zal er alles aan moeten doen om dit zo te
houden en waar nodig te versterken. Dat betekent wat ROSA betreft dat
Zaanstad op alle beleidsterreinen moet uitgaan van de menselijk maat en dat
de voorzieningen in de wijken op peil moeten blijven. Bij nieuwbouwprojecten
moet de sociale infrastructuur geen sluitpost zijn maar vanaf het eerste
moment een prominente plaats krijgen in de besluitvorming.
6.2 Handhaven aan de basis
Waar het toch misgaat, dient te worden ingegrepen. ROSA hecht daarbij groot
belang aan optreden op buurtniveau. Wijkagenten zijn de ogen en oren van het
gezag en kunnen, door hun lokale kennis, problemen vroegtijdig signaleren en
escalatie voorkomen. Hetzelfde geldt voor de (jeugd)BOA’s. Deze ambtenaren
worden optimaal gefaciliteerd en gesteund door de overheid.
6.3 Ondermijning
De aanpak van de zogenaamde ‘ondermijnende criminaliteit’, waarin de
onderwereld zich manifesteert in het openbaar bestuur en de rechtsstaat
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aantast, is problematisch. ROSA is blij dat Zaanstad op dit terrein in de
afgelopen periode voortvarender geworden is en ondersteunt dat beleid.
De extra inzet van mensen en middelen mag er echter niet toe leiden dat de
‘alledaagse criminaliteit’ minder aandacht krijgt. Daarnaast moet worden
voorkomen dat grootschalige politieacties leiden tot stigmatisering van
groepen of wijken in de stad.
Dat is een dunne draad waarop de gemeente, wat ROSA betreft, zeer
zorgvuldig haar balans moet houden.
6.4 BIBOB
De wet BIBOB, die de gemeente de mogelijkheid geeft de handel en wandel
van ondernemers goed in de gaten te houden maar die vooralsnog vooral lijkt
te worden toegepast op de horeca, kan wat ROSA betreft worden uitgebreid
naar andere economische activiteiten. Iedereen kent de voorbeelden van
geldkantoortjes, sportscholen en kapperszaken die zonder klanten floreren. Zij
bedreigen de bonafide ondernemers in de stad en faciliteren de onderwereld.
Daar moet absoluut de bezem doorheen. En ook de vastgoedsector kan en
moet veel beter worden gecontroleerd.
6.5 Extreme situaties
In onze samenleving ligt het geweldsmonopolie bij de overheid. Dat brengt
verregaande verantwoordelijkheden met zich mee. ROSA wil zeer
terughoudend zijn bij de inzet van de Mobiele Eenheid binnen de
gemeentegrenzen. Het inzetten van honden en paarden bij de ordehandhaving
is bedreigend en zowel mens- als dieronvriendelijk; reden waarom ROSA hier
op tegen is.
6.6 Discriminatie
ROSA streeft naar een samenleving waarin voor iedereen gelijke kansen zijn,
waarin mensen zich welkom en gewaardeerd voelen en ieder individu zich vrij
kan ontplooien. Daarom ondersteunt ROSA het werk en het tot nu toe
gevoerde beleid van het Bureau Discriminatiezaken van harte.
Racisten, seksisten en fascisten hebben geen plaats in de gemeentelijke
organisatie en de gemeente zal geen zaken doen met bedrijven die zich niet
houden aan het eerste artikel van de Grondwet.
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6.7 Opstelling van ROSA in de raad
Helaas klinken ook binnen de gemeenteraad bij tijd en wijle geluiden die in een
rechtsstaat niet getolereerd kunnen worden. ROSA zal zich hier altijd tegen
uitspreken en de discussie nooit uit de weg gaan.

7. Privacy en digitalisering
7.1 De digitale wereld verandert snel
De razendsnelle opkomst van het internet en al zijn toepassingen heeft ons
veel voordelen gebracht. Maar aan het elektronisch delen van persoonlijke
informatie zitten ook nadelen, vooral op het gebied van onze privacy.
Gemeenten, instanties en maatschappelijke organisaties slaan al onze
persoonlijke gegevens op, waarbij het niet altijd duidelijk is welke personen
toegang hebben tot deze gegevens.
7.2 Decentralisaties en de gevolgen voor de privacy
Gemeenten hebben er sinds 1 januari 2015 nieuwe taken bij gekregen op het
gebied van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, arbeidsparticipatie en
zorg voor chronisch zieken en gehandicapten. Dit wordt ook wel de
decentralisatie van taken in het sociaal domein genoemd.
Hierdoor worden er nu ook in Zaanstad meer gegevens van meer mensen
verwerkt, waarbij het vaak gaat om gevoelige informatie. Deze nieuwe
werkwijze en samenwerkingsverbanden zorgen voor nieuwe privacy-risico’s.
Het is belangrijk dat de gemeente en andere betrokken partijen, zoals de
Sociale Wijkteams, zich hiervan bewust zijn, waarbij zij zich óók bij de
verschillende uitvoeringsvormen van taken in het sociaal domein aan de Wet
bescherming persoonsgegevens moeten houden.
7.3 Datadelen
Het met andere organisaties delen van informatie over personen en groepen is
sterk in opkomst. Deze werkwijze kan inzicht geven in sociale processen en
oplossingen verschaffen voor maatschappelijke problemen. Maar de gemeente
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mag daarbij niet méér gegevens vastleggen dan noodzakelijk is. En de
verzamelde persoonsgegevens mogen ook niet zomaar voor een ander doel
gebruikt worden.
Verder moet de gemeente mensen goed informeren over wat zij met hun
gegevens doet, waarbij iedereen de mogelijkheid moet hebben zijn of haar
privacy-rechten uit te oefenen.
ROSA vindt het belangrijk dat de gemeente zich aan de wettelijke kaders op het
gebied van privacybescherming houdt. Aan datadelen zou altijd een
zogenaamd ‘Privacy Impact Assessment’ moeten voorafgaan, waarmee je
onder meer de privacy-risico’s van te voren vaststelt en waarbij je de gemaakte
keuzes behoort te verantwoorden.
7.4 Datalekken en hackgevoeligheid
ROSA wil dat de gemeente en samenwerkende organisaties op geregelde basis
verantwoording afleggen aan de raad met betrekking tot omgang met
privacygevoelige kwesties, zoals het opslaan en delen van persoonsgegevens
en het voorkomen van datalekken.
De gemeente heeft de taak om verzamelde persoonsgegevens goed te
beveiligen. Helaas gaat dit bij veel gemeenten mis: systemen met gevoelige
informatie dreigen voortdurend te worden ‘gehackt.’ ROSA is van mening dat,
daar waar met persoonsgegevens wordt gewerkt, het up-to-date houden van
software en het beveiligen van systemen de hoogste prioriteit zou moeten
hebben.
7.5 Cameratoezicht
De afgelopen jaren is gebleken dat er van cameratoezicht een zekere
preventieve werking uitgaat en dat het de politie kan helpen bij
opsporingstaken.
Toch is ROSA geen voorstander van cameratoezicht. De privacy van alle
inwoners wordt 24 uur per dag geschonden om een paar ‘rotte appels’ op te
sporen, waarbij onduidelijk is hoelang vastgelegde beelden worden bewaard.
Daarnaast wordt er maar één avond per week live wordt meegekeken, zodat in
feite een vals gevoel van veiligheid wordt gecreëerd.
ROSA is van mening dat er beter meer toezicht kan komen op ‘onveilige
plekken’, in de vorm van (wijk)agenten.
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7.6 Staatsspionage
Het bespioneren van uitkeringsgerechtigden door middel van camera’s is wat
ROSA betreft buitenproportioneel, onmenselijk en onbespreekbaar.
7.7 Digibeten
Er zullen altijd inwoners van Zaanstad zijn die niet met een computer of tablet
willen of kunnen omgaan. De gemeente dient ervoor zorg te dragen dat voor
deze groep alle gemeentelijke informatie op papier beschikbaar is, en dat alle
publieke diensten ook op niet-digitale manier bereikbaar blijven.
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8. Milieu en groen
8.1 CO2-reductie
CO2 of koolstofdioxide is een gas dat in belangrijke mate bijdraagt aan het
zogenaamde broeikaseffect. Hoewel het belang van CO2-reductie bij steeds
meer mensen door begint te dringen, is er toch nog een grote groep die niet
begrijpt hoe dringend de problemen zijn en hoe belangrijk het is om eerder
gisteren dan vandaag maatregelen te nemen.
In Nederland ondervinden wij de gevolgen van opwarming van de aarde nog
niet dagelijks en als we wachten tot de westerse wereld dit echt gaat merken,
is het te laat. Om onze wereld te behoeden voor nog meer natuurrampen en
miljoenen klimaatvluchtelingen moeten nú grote stappen gezet worden. Het
klimaatakkoord van Parijs was zo’n eerste, belangrijke stap, en binnen de
landelijke politiek staat CO2-reductie steeds hoger op de agenda.
Ook op gemeentelijk niveau is het van belang om de CO2-reductie te
versnellen. Zaanstad is op de goede weg, maar het gaat niet snel genoeg en
belangrijke maatregelen laten te lang op zich wachten, of worden gezien als te
duur. Economische belangen staan helaas nog te veel voorop.
Maar CO2-reductie is niet alleen een zaak van de regering, de gemeente en
andere bestuurlijke organisaties. Iedereen zal moeten bijdragen, bijvoorbeeld
door consequent afval te scheiden, door (indien mogelijk) te investeren in
verduurzaming van de woning en energie-opwekking, door hergebruik van
spullen. Gelukkig ontstaan er steeds meer goede initiatieven, waarbij men met
elkaar samenwerkt en samen bedenkt hoe het anders en béter kan.
8.2 Zaanstad klimaatneutraal
ROSA wil een Zaanstad waar fossiele brandstoffen zo snel mogelijk tot het
verleden behoren en waarin iedereen zelfvoorzienend is qua energieopwekking, door middel van onder meer windmolens en zonnepanelen. Met
behulp van een goed plan, bindende afspraken met de woningcorporaties,
subsidies, goede voorlichting en leningen kunnen we dit binnen tien jaar
realiseren, waarbij heel Zaanstad gasloos kan zijn.
Vroege initiatieven als de Zaanse Energie Koöperatie wijzen daarbij de weg.
Hoopgevend is de recente oprichting van energiecoöperatie Zaanse Groenen,
waarbij Zaankanters duurzaam opgewekte energie tegen marktconform tarief
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met elkaar kunnen verhandelen. Het is raadzaam dat deze organisatie, die nu
nog in de opstartfase zit, zich snel verder kan ontwikkelen, bijvoorbeeld in
samenwerking met de Z.E.K.
Bij het terugdringen van energieverbruik en bij het overgaan op duurzame
brandstoffen op persoonlijk, buurt- en stadsniveau ziet ROSA voor de
gemeente een voortrekkersrol, zeker waar het gaat om het gemeentelijk
energiegebruik.
Straatverlichting, bijvoorbeeld, zou met behulp van duurzaam opgewekte
energie moeten branden. En het is ROSA een raadsel waarom we nu al jaren
wachten op de installatie van zonnepanelen op de vele daken van het stadhuis.
Openbare voorzieningen en maatschappelijk vastgoed dienen zo snel mogelijk
klimaatneutraal gemaakt worden.
De informatieverstrekking met betrekking tot verduurzaming kan ons inziens
beter geregeld worden. ROSA denkt hierbij aan ‘energieteams’ die bij mensen
langsgaan (zonder dat hieraan voor de burger kosten zijn verbonden) en het
verzorgen van informatieavonden. Bij het actief informeren en eventueel voor
hulp bij het aanvragen van subsidies zouden ook de Sociaal Wijkteams een rol
kunnen spelen.
Woningcorporaties dienen te worden gestimuleerd om hun huurders
betaalbare mogelijkheden tot energiebesparing en -opwekking te bieden. Ook
bedrijven dienen te worden gestimuleerd tot het nemen van duurzame
maatregelen op energiegebied.
8.3 Luchtkwaliteit
De luchtkwaliteit in Zaanstad is dermate slecht dat dit gezondheidsrisico’s
oplevert voor de Zaanse inwoners. De afgelopen jaren is steeds meer bekend
geworden over de negatieve effecten op de gezondheid van (ultra)fijnstof en
andere luchtvervuilende stoffen.
ROSA wil dat Zaanstad streeft naar een gezonde luchtkwaliteit volgens de
normen die door de WHO (World Health Organisation) zijn vastgelegd, en niet
volgens de Nederlandse of Europese normen die veel minder streng zijn.
Want de gezondheid van Zaanse inwoners moet altijd op de eerste plaats
komen, vóór economische belangen.
ROSA wil meer meetpunten verspreid over Zaanstad om de problemen goed in
kaart te brengen, en versnelde inzet op verbetering van onze luchtkwaliteit.
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Dit betekent dat autoverkeer zo veel mogelijk elektrisch moet zijn, dat fiets- en
OV-gebruik gestimuleerd en geprioriteerd dient te worden en dat alternatieve
vervoersmogelijkheden, zoals elektrisch vervoer over water en de aanleg van
een lightrail-verbinding, nieuw of over het bestaande spoor, moeten worden
onderzocht.
Dit betekent ook dat vervuilende (diesel)auto’s, bestelbussen, vrachtwagens en
scooters en mobiele werktuigen zoveel mogelijk uit de stad geweerd moeten
worden.
Het aanspreken van landelijke en provinciale subsidies, alsmede het
verstrekken van gemeentelijke subsidies die de luchtkwaliteit kunnen
bevorderen moet wat ROSA betreft geïntensiveerd worden.
In Zaanstad gevestigde bedrijven dienen ondersteund en gestimuleerd te
worden om hun productieprocessen en huisvesting te verduurzamen volgens
de best beschikbare technieken (BBT’s) en liefst nog beter (BBT+).
Zaanstad zou moeten streven naar meer invloed in overlegorganen die
beslissingen nemen die direct van invloed zijn op onze gezondheid en op onze
verduurzaming. Denk hierbij aan windenergie op land via de provincie, aan de
vervuilende Hemwegcentrale en de Hoogovens, die verantwoordelijk zijn voor
een belangrijk deel van de luchtverontreiniging, ook in ons leefgebied.
Dit betekent ook meer invloed op, en transparantere informatie over, Schiphol.
Omdat de luchtvaart verantwoordelijk is voor een hoge uitstoot van het
gevaarlijke ultrafijnstof en CO2, en omdat er in delen van Zaanstad veel
geluidsoverlast wordt ervaren door overvliegend luchtverkeer.
Wat ROSA betreft wordt het huidige aantal vliegbeweging van 500.000 per jaar
niet verhoogd, maar jaarlijks met 50.000 afgebouwd. Dit kan door het aantal
hubs (korte vliegstops om te tanken of van bemanning te wisselen) beter over
Europa te verdelen en door het eindelijk heffen van accijns op kerosine.
8.4 Eutrofiëring
De ons omringende veenweidegebieden zijn kwetsbaar voor veel invloeden.
Eén daarvan is eutrofiëring, het verrijken van de grond met voedingsstoffen.
Dit ontstaat wanneer schadelijke stoffen in de atmosfeer, zoals een overmaat
aan stikstof afkomstig van bijvoorbeeld het wegverkeer en de luchtvaart,
neerslaan in het landschap. Het leidt in het water tot algenbloei en op land tot
een eenzijdige flora.
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Al jaren is er in Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof. Dit kan, naast
het bovenstaande, ook de vergunningverlening aan bedrijven belemmeren. Het
Programma Aanpak Stikstof heeft tot doel de hoeveelheid stikstof terug te
dringen, met als beoogd resultaat sterkere natuur en ruimte voor economische
ontwikkelingen.
ROSA zal dit landelijk programma uiteraard kritisch volgen.
8.5 Klimaatadaptatie
De effecten van CO2-uitstoot werken nog jarenlang door op ons klimaat. Dit
betekent een onafwendbare temperatuurstijging met meer ‘hitte-eilanden’ in
stedelijke gebieden, en meer wateroverlast door meer langdurige en intense
regenbuien.
Voor ROSA heeft klimaatadaptatie, oftewel aanpassing aan het veranderende
klimaat, hoge prioriteit. Extra temperatuurstijging, die wel kan oplopen tot
negen graden in stedelijk gebied, kan leiden tot ernstige gevolgen voor de
gezondheid, vooral bij mensen met bestaande gezondheidsproblemen alsmede
bij baby’s en senioren. Ook extra kosten in de toekomst door extreme neerslag
willen wij liever voor zijn. Klimaatbestendig inrichten, bouwen, wonen en leven
vraagt om een omslag binnen gemeentes en bij onze inwoners.
Op individueel niveau ligt de oplossing onder meer in groenere tuinen met
minder verstening, groene daken en gevels, daktuinen en regentonnen. ROSA
vindt het belangrijk om Zaanse inwoners hierover te informeren en hen hierbij
te ondersteunen, en om alle betrokken partijen met elkaar te verbinden.
Op gemeentelijk niveau is het belangrijk om bij nieuwbouw en renovatie
rekening te houden met de gevolgen van klimaatverandering, bijvoorbeeld
door het afkoppelen van de regenwaterafvoer en door gebruik te maken van
waterdoorlaatbare materialen en voldoende ruimte voor groen en water, of
door de aanleg van extra vijvers en waterlopen om regen- en kwelwater vast te
houden.
ROSA wil dat binnen vijf jaar minimaal een derde van alle verharding in de
openbare ruimte is verwijderd, dan wel vervangen door waterdoorlatende
verharding.
Ook wil ROSA een groenkorting op de rioolheffing realiseren, waardoor een
bepaald percentage groen in de tuinen wordt beloond.
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8.6 Veenweidegebieden
Een ander probleem is de bodemdaling van de veenweidegebieden en de wens
tot verbrakking van bepaalde gebieden. Hierbij zal intensief samengewerkt
moeten worden met de provincie en het hoogheemraadschap. Want onze
veenweidegebieden zijn niet alleen van historisch belang, ook vormen zij de
thuis- en broedbasis van veel vogelsoorten en andere fauna terwijl van oudsher
veel voorkomende inheemse planten, zoals het zoutminnende lepelblad, al
nagenoeg verdwenen zijn.
8.7 Groenbeheer en biodiversiteit
ROSA is groot voorstander van binnenstedelijk bouwen en herbestemmen,
waarbij de groene gebieden in en om Zaanstad groen dienen te blijven.
Parken en bomen zijn noodzakelijk voor het lichamelijk en geestelijk
welbevinden en spelen een belangrijke rol bij CO2-reductie, waterberging en
fijnstofopvang.
ROSA streeft binnen Zaanstad naar een zo groot mogelijke biodiversiteit, met
een verscheidenheid aan inheemse bloemen, planten en bomen, onder meer
langs wegen en in woonwijken. Het groenbeheer dient met zorg uitgevoerd te
worden, waar mogelijk in samenwerking met actieve bewonersgroepen, die
daar zoveel mogelijk bij geholpen moeten worden.

9. Dierenrechten
9.1 Dierenbescherming actief uitdragen
De gemeente Zaanstad moet wat ROSA betreft de bescherming van dieren
actief uitdragen, zowel binnen Zaanstad als in de regio (zoals het Twiske en het
gebied rond het Alkmaardermeer). Dierenrechten dienen in de nieuwe
Omgevingswet stevig verankerd te worden, dan wel een prominente plaats te
krijgen in de Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV).
Bij vergunningverlening voor evenementen dienen de ecologische belangen en
de dierenrechten zwaar meegewogen te worden en vergunningen voor
vuurwerkshows en circussen met dieren zijn naar ons idee niet meer van deze
tijd.
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De vogel- en andere dierenopvangorganisaties dienen financieel ondersteund
te worden door Zaanstad.
Bont- en pelsfokkerijen binnen Zaanstad zijn wat ROSA betreft verboden.
9.2 Jacht
De jacht op dieren vinden wij barbaars. Er zijn genoeg diervriendelijke
methoden om problemen zoals vossen- en ganzenoverlast te bestrijden.
Bovendien zijn dit problemen die de mens zelf veroorzaakt heeft.
9.3 Biologisch boeren
Boeren moeten in staat gesteld worden om biologisch te boeren en om hun
boerenbedrijf voor meerdere functies te gebruiken, zoals voor een Bed &
Breakfast, kinderopvang of een winkeltje. Hierdoor vermindert de financiële
noodzaak voor intensieve veeteelt.
9.4 Dierenhandel
ROSA wil een verbod op commerciële handel in gezelschapsdieren binnen heel
Zaanstad. Deze dieren worden vaak ingevoerd via broodfokkers uit
Oostbloklanden, de dieren hebben een slechte start, een beroerde
overlevingskans en worden vaak onder erbarmelijke omstandigheden geboren
en vervoerd.
9.5 Bedreigde dier- en plantensoorten
ROSA wil dat er actief ingezet wordt op de bescherming van bedreigde dier- en
plantensoorten. Voor de instandhouding van de veenweidegebieden zijn hier
een aantal soorten speciaal voor aangemerkt, zoals bijvoorbeeld de noordse
woelmuis. Als het goed gaat met dit diertje, gaat het goed met de gebieden als
geheel.
Maar ook binnenstedelijk valt er een wereld te winnen.
Maatregelen die de diversiteit vergroten zijn onder meer het aanleggen van
vispassages, zo laat mogelijk maaien en maairesten laten liggen, glooiende
oevers, paddentunnels, voldoende nectar en stuifmeel leverende planten,
gevarieerde aanplant van heesters en bomen (ook vruchtdragend), de aanleg
van nestmogelijkheden voor holenbroeders, speciale dakpannen, het
voorkomen van lichtvervuiling en nog veel meer.
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10. Verkeer en Vervoer
10.1 Terugdringen gemotoriseerd verkeer
De verkeersmogelijkheden in Nederland leveren voor-, maar ook veel nadelen
op. Lange files schijnen een geaccepteerd verschijnsel te zijn. Vervuilde steden
door uitlaatgassen en fijnstof eveneens. Bovendien ligt aan iedere horizon wel
een asfaltweg. Ook nemen auto’s een onevenredig grote plaats in in de
openbare ruimte en verrommelen zij de aanblik van de stad.
ROSA vindt dat daarin verandering moet komen. Het openbaar vervoer zal
uitgebreid moeten worden ten koste van het individuele gemotoriseerde
verkeer. De bestaande infrastructuur moet in de eerste plaats gebruikt worden
voor het openbaar personenvervoer en het fiets- en wandelverkeer.
Stadscentra dienen autovrij of autoluw te zijn. De voorrang in het verkeer is
aan de voetganger en de fietser.
10.2 Stadsdistributie
ROSA pleit voor de oprichting van een stadsdistributiecentrum, of meerdere
van die centra, waardoor de stad niet meer overbelast zal worden met groot
vrachtvervoer ten behoeve van de toelevering aan winkels en bedrijven. Vanuit
deze centra zal met elektrisch vervoer verder gedistribueerd worden.
10.3 Senioren en gehandicapten
De gemeente Zaanstad dient een actief beleid te voeren om het aantal
hindernissen voor rolstoelers en slechtzienden op de openbare weg te doen
afnemen. Het aantal op- en afritten in de trottoirs, noodzakelijk voor
kinderwagens, gehandicapten en senioren, is de afgelopen jaren in Zaanstad
toegenomen. Een goede ontwikkeling, die zeker doorgezet moet worden.
ROSA wenst een optimaal en betaalbaar vervoerssysteem voor senioren en
gehandicapten die niet meer in staat zijn om zelfstandig te reizen. Het reguliere
openbaar vervoer dient zo te worden aangepast dat gehandicapten en ouderen
er makkelijker gebruik van kunnen maken.
10.4 Fietsen
ROSA wenst uitbreiding van het fietspadennet en een adequaat onderhoud
daarvan, alsmede een betere verkeersregeling voor fietsers. ROSA vindt dat het
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fietsverkeer niet mag lijden onder het snelverkeer. Het fietsverkeer dient dan
ook een hogere prioriteit te krijgen bij planologische en verkeerstechnische
plannen en aanpassingen binnen de gemeente Zaanstad.
ROSA is voorstander van niet door snelverkeer onderbroken fietspaden, de
zogenaamde fietssnelpaden.
ROSA is van mening dat de verkeerslichten zodanig dienen te worden afgesteld
dat langzaam verkeer na het indrukken van de bedieningsknop vrijwel direct
groen licht krijgt en niet hoeft te wachten op de afloop van de verkeersgang
voor het snelverkeer.
Aangezien Inverdan nog niet af is, is er op dit moment geen goed bereikbare
fietsenstalling bij het station. Maatregelen als een vieruursregime voor
geparkeerde fietsers vinden wij een slechte oplossing.
Er dienen überhaupt meer bewaakte fietsenstallingen te komen bij elk station
en in het stadscentrum, waar tevens fietsen gehuurd kunnen worden.
Hetzelfde geldt voor het aantal P+R-gelegenheden in en rond de gemeente
Zaanstad.
10.5 Vervoer over water
ROSA is voor het stimuleren van goederen- en personenvervoer over water.
Om die reden vinden wij het belangrijk dat er goede dienstregelingen voor
personenvervoer ontstaan op zowel de Zaan als op de verbinding ZaandamAmsterdam. De komst van een sneldienst IJmuiden-Amsterdam dient een
opstappunt te krijgen ter hoogte van het Hembrugterrein en in de mogelijkheid
tot het meenemen van fietsen te voorzien.
10.6 Openbaar vervoer
ROSA is voor een nachtelijke treinverbinding tussen Amsterdam en Zaanstad,
zeker in het weekend.
Uitbreiding van het aantal buurt-/belbussen met diensten op aansluitende
overstapplaatsen vindt ROSA noodzakelijk. Tevens zijn goede
vervoersmogelijkheden vanuit diverse woonkernen naar het Zaans Medisch
Centrum gewenst. Maar ROSA vindt dat ook de andere Zaanse openbare
instellingen zonder uitzondering goed bereikbaar dienen te zijn met het
openbaar vervoer.
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Bewoners, ondernemers en bezoekers van het Hembrugterrein zijn gebaat bij
een snelle en volwaardige openbaarvervoerverbinding, ook in de avonduren.
10.7 De spoorse doorsnijding
De Zaanse Noord-Zuidlijn dateert uit 1869, de verbinding met Amsterdam ligt
er al sinds 1875 en negen jaar later konden we ook richting Hoorn. Die
trajecten zijn dus ondertussen wel afbetaald.
ROSA ziet de spoorlijnen meer als een kans dan als een belemmering.
Spoorboekloos rijden met hoge frequentie is een mogelijkheid om de
dichtslibbende wegen in onze streek te ontlasten. Dat daarbij grote druk komt
te staan op de spoorwegovergangen is een punt van zorg.
Ondertunneling van (een deel van) de Zaanlijn of het ongelijksvloersmaken van
spoorwegovergangen is wellicht onvermijdelijk. Maar ook andere
mogelijkheden moeten worden bekeken, zoals het op elkaar afstemmen van
verkeerslichten en spoorseinen.
Dat dit alles hoe dan ook veel geld gaat kosten is duidelijk, maar ROSA
investeert graag in openbaar vervoer.
10.8 Auto’s
Overmatig forensenverkeer met de auto wijst ROSA af. Het ontstaan van files is
geen reden om miljoenen te investeren in nieuwe wegen. ROSA vindt dat
iedere uitbreiding van het wegennet in Zaanstad kritisch dient te worden
bekeken.
Daarom is ROSA tegen de doortrekking van de A8 naar de A9. Deze nieuwe weg
lost geen bestaande problemen op en leidt slechts tot een grotere aantasting
van het Zaanse leefmilieu. De aantasting van het historisch landschap van het
Oer-IJgebied en de Stelling van Amsterdam zijn daarnaast voor ons
onaanvaardbaar.
Zaanstad dient een dertig-kilometergebied te worden, met uitzondering van de
doorgaande wegen waar vijftig kilometer geldt. Daarnaast is ROSA voorstander
van dwingende snelheidsremmende maatregelen voor het snelverkeer, zoals
bijvoorbeeld drempels.
In de woonwijken moeten meer woonerven komen. ROSA wil komen tot een
autovrij centrum en wenst afsluiting van de Beatrix- en Wilhelminabrug voor
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gemotoriseerd verkeer. Auto’s dienen gebruik te maken van de Bernhardbrug
en de Den Uijlbrug.
Een nieuw op te stellen verkeerscirculatieplan moet ook andere woonbuurten
ontlasten van doorgaand verkeer.
10.9 Parkeren
ROSA vindt dat er op diverse plaatsen rond Zaanstad transferiums en meer
carpoolplaatsen dienen te worden aangelegd.
Bij binnenstedelijke nieuwbouw moet het parkeren zoveel mogelijk op eigen
terrein plaats vinden.
ROSA is voorstander van betaald parkeren in en rond de stadscentra.
Parkeertarieven hebben maar weinig invloed op de keuze van het winkelend
publiek. Een gevarieerd aanbod aan winkels en een aantrekkelijke uitstraling
zijn veel belangrijker, en bij dat laatste hoort volgens ROSA zeker het autovrij,
of in elk geval autoluw, maken van de winkelgebieden.
Wat ROSA betreft zou een systeem van parkeervergunningen in veel meer
woonwijken kunnen worden ingevoerd.
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11. ROSA en de straat
11.1 Buurtkracht
Zaanstad is een samengestelde gemeente die is opgebouwd uit zes dorpen en
een stad die zelf weer uit vele wijken en buurtschappen bestaan. Hoewel de
grenzen in de loop der jaren voor buitenstaanders minder zichtbaar zijn
geworden, leven ze in de harten van de Zaankanters nog volop. Dat is een
kracht waar de samenleving volgens ROSA nu te weinig van profiteert.
Om de kracht van de buurten te versterken moet bij het binnenstedelijk
bouwen nauw worden aangesloten bij de bestaande structuren of moet, waar
deze ontbreken of verloren zijn gegaan, in de planologie het
buurtschapconcept weer leidend zijn.
11.2 De straat en de buurt zijn van iedereen
Een hardnekkige opgave is de overlast die in veel buurten wordt ervaren. Het
lijkt erop dat we als samenleving de straat en de openbare ruimte meer en
meer gaan mijden, zodat overlastgevers er vrij spel krijgen. We zullen achter de
gordijnen vandaan moeten komen en de straat opeisen voor ons allemaal. Niet
capituleren voor intimidatie, maar het gesprek weer aangaan en de
verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen straat en buurt. Veel Zaankanters
doen dat gelukkig ook al, en de gemeente zou hen volgens ROSA actiever
kunnen steunen.
Als gemeentelijke gebouwen of stukken grond langdurig leeg staan of niet
gebruikt worden, mogen wat ROSA betreft buurtbewoners en/of
maatschappelijke organisaties plannen indienen om deze te gebruiken ten
behoeve van de buurt.
11.3 Inrichting van de openbare ruimte
Voor de overheid ligt een belangrijke taak in het aantrekkelijk maken van de
openbare ruimte. Dat kan op velerlei manieren, en het is in eerste instantie aan
de bewoners zelf om daaruit te kiezen.
De openbare ruimte is van iedereen. Belangrijk is dan ook om zoveel mogelijk
aan ieders wensen tegemoet te komen. Dat lukt niet altijd. De druk op de
openbare ruimte wordt steeds groter, doordat Zaanstad nog veel meer
binnenstedelijk wil bouwen. Voor ROSA is een straat waar het belang van
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auto’s parkeren voorop staat niet leefbaar. Er dient voldoende ruimte te zijn
voor spelende kinderen en voor groenvoorzieningen. In een straat horen
bomen en plantsoenen. Groen is gezond.
Bij de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte dient rekening
gehouden te worden met de klimaatadaptie, zoals beschreven in paragraaf 8.5.
ROSA vindt goed onderhoud aan straten, fietspaden en trottoirs een noodzaak.
11.4 Taal op straat
Specifieke aandacht mag gegeven worden aan het terugbrengen van de taal in
de openbare ruimte. Poëzie op blinde muren of het terugbrengen van
historische gevelreclames zijn relatief goedkope manieren van verfraaiing. Het
zichtbaar maken van geschreven taal in het straatbeeld is voor ROSA ook een
wapen in de strijd tegen laaggeletterdheid.
11.5 Toiletten
Ten slotte pleit ROSA voor goed bereikbare openbare en genderneutrale
toiletten in de hele gemeente Zaanstad. Bovendien moeten deze voorzieningen
gratis zijn.

12. Cultuur
12.1 Cultuur voor de hele stad én voor iedereen.
Kunst en cultuur maken het wonen in Zaanstad aangenaam. Het is van groot
belang dat de mogelijkheden tot het actief of passief beleven van cultuur over
de hele gemeente verspreid worden. Voor een evenwichtige spreiding zal ook
geïnvesteerd moeten worden in voorzieningen in Zaanstad-Noord.
Kunst en cultuur dragen bij aan sociale verbindingen en persoonlijke
ontwikkeling. Jong en oud kunnen hun talenten ontdekken en anderen
ontmoeten. Investeren in cultuureducatie is voor kinderen van belang, maar
niet alleen voor hen - ook volwassenen en ouderen moeten deel kunnen
nemen aan culturele activiteiten.
Kunst en cultuur bieden inspiratie bij vernieuwing en innovatie. Voor een
economisch sterke stad is cultuur een voorwaarde. Kunst inspireert tot het
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ontwikkelen en maken van nieuwe dingen en structuren. Het ontdekken van
talent en passie door deel te nemen aan culturele activiteiten kan participatie
bevorderen.
Gezien al het bovenstaande beschouwt ROSA kunst en cultuur niet als een
linkse hobby, maar veel eerder als motor en gangmaker van de stad.
12.2 Cultuurcluster
Daarin past een clustering van culturele voorzieningen bij het station van
Zaandam niet. Bovendien zal de verdubbeling van de huisvestingskosten voor
de kunstinstellingen die moeten verhuizen op den duur onvermijdelijk leiden
tot verdere bezuinigingen en het verdwijnen van culturele voorzieningen in
andere delen van Zaanstad.
Liever ziet ROSA een versterking van de culturele structuur rond de Zaan, zodat
bijvoorbeeld filmtheater De Fabriek, de Bieb en FluXus Afdeling Muziek
gewoon op hun prachtige plek kunnen blijven. Het zodoende uitgespaarde geld
kan gebruikt worden om voorzieningen terug te brengen in die delen van
Zaanstad waar ze in de crisis zijn weggevallen.
12.3 Poppodium
Zaanstad dient zo snel als mogelijk een groter en goed functionerend
poppodium te hebben. Er is voldoende leegstaand erfgoed dat hiervoor kan
worden ingezet. ROSA denkt daarbij bijvoorbeeld aan de Oostzijderkerk.
12.4 Amateurkunst
Amateurkunst is van oudsher een bindende factor in de wijken en wordt in
Zaanstad op vaak hoog niveau beoefend. De gemeente moet voldoende
middelen ter beschikking stellen om dit zo te houden en liefst nog uit te
breiden.
12.5 Bibliotheken
Bibliotheken moeten voor elke inwoner van Zaanstad bereikbaar zijn. ROSA
vindt dat de openbare bibliotheken in Zaanstad als belangrijke taak de
bestrijding van laaggeletterdheid hebben. Het is van wezenlijk belang dat de
gemeente Zaanstad investeert in een goede bibliotheekvoorziening voor haar
inwoners. Daarnaast moet de gemeente de bibliotheken actief steunen in de
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transitie naar de nieuwe kerntaak van informatie- en kenniscentrum en waar
mogelijk verbindingen tot stand brengen met andere spelers op dit terrein,
zoals de Volksuniversiteit en de erfgoedverenigingen.
12.6 Evenementen en festivals
De gemeente dient vooral festivals te subsidiëren die voortkomen uit de
Zaanse gemeenschap en hieraan een wezenlijke bijdrage te leveren, hetzij
artistiek, hetzij sociaal - en liefst natuurlijk in combinatie.
Evenementen en festivals dienen niet te zorgen voor onaanvaardbare overlast,
noch voor de mens noch voor de natuur.
Het budget voor evenementen moet worden vergroot.
Reeds bestaande kleine evenementenlocaties, zoals diverse parken binnen de
gemeente, zouden een exploitatiebudget moeten krijgen om hun lopende
kosten te kunnen dekken.

13. Onderwijs
13.1 Hogeschool voor de Handen
We spreken niet meer van ‘hoogopgeleid’ en ‘laagopgeleid’, maar we streven
naar ‘goed opgeleid’ in alle studierichtingen - voor hoofd, hart en handen. Wat
ROSA betreft kiezen we daarbij voor een opwaardering van het vakonderwijs
middels het oprichten van wat ROSA de Hogeschool voor de Handen heeft
gedoopt, en waarvoor gelukkig de eerste gesprekken al zijn gevoerd.
13.2 Schoolgebouwen
In iedere woonwijk moeten voldoende basisscholen aanwezig zijn.
ROSA is voor een goed binnenklimaat (frisse scholen) en duurzame bouw.
De huisvesting van de scholen in Zaanstad moet worden afgestemd op het
aanbod van het onderwijs. Daarnaast moet de multifunctionaliteit van de
gebouwen worden uitgebreid. ROSA denkt hierbij aan scholen gecombineerd
met buurtcentra, faciliteiten voor buitenschoolse en naschoolse opvang en
buurtvoorzieningen, mede in het kader van het idee van de brede school en de
ontwikkeling van de integrale kindcentra (IKC’s).
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ROSA pleit daarom voor basisscholen met kleinere klassen, afgestemd op de
behoefte van, en verspreid over, de betreffende woonwijken.
13.3 School in de wijk
Kinderen gaan, bij voorkeur, in hun eigen wijk naar school. Ze doen dat lopend
of fietsend, het met de auto brengen en halen van kinderen moet worden
ontmoedigd.
De school is onderdeel van de wijk. Wat ROSA betreft werkt het onderwijs
nauw samen met het Jeugdteam, het Sociaal Wijkteam, culturele instellingen,
sportverenigingen en andere partners in de wijk.
Er moet constant aandacht blijven voor een goede samenwerking tussen
gemeente en schoolbesturen. De lokale educatieve agenda vormt hiervoor een
basis.
13.4 Brede school
Naast de onderwijstaak hebben scholen een rol in de brede school. De
naschoolse activiteiten dienen goed gefaciliteerd te zijn en in elke wijk
georganiseerd te worden. Wat ROSA betreft zijn naschoolse activiteiten
wijkgebonden en toegankelijk voor kinderen van verschillende scholen, en
worden ook activiteiten aangeboden voor tieners en jongeren.
Huiswerkbegeleiding, bijles en/of examentraining moet voor alle kinderen
toegankelijk zijn. Scholen en gemeente bekijken gezamenlijk hoe ze dit in elke
wijk aanbieden.
13.5 Integrale kindcentra
De ontwikkeling van IKC’s is belangrijk voor de doorgaande leerlijn van de
voorschoolse programma’s en kinderopvang naar het basisonderwijs. Hierbij
ontstaan echter ook voorzieningen die breder zijn dan enkel het onderwijs. De
gemeente dient een duidelijk sturende regiefunctie te hebben. Verschillende
partijen zoals gemeente, zorg, kinderopvang en onderwijs dienen in deze
samen het beleid vorm te geven.
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13.6 Onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel
Het onderwijzend personeel, de directies en schoolbesturen dienen een
afspiegeling te zijn van de maatschappij. ROSA is voorstander van een
personeelsbeleid dat streeft naar diversiteit.
13.7 Burgerschapsvorming
Kinderen leren op school ook met elkaar om te gaan, verschillen te her- en
erkennen, elkaar te respecteren en andere maatschappelijke en sociale
vaardigheden. Burgerschapsvorming verdient een structurele plek binnen het
onderwijs.
Op scholen dient het gebruik van niet-stereotype en veelzijdig lesmateriaal te
worden gestimuleerd. Aandacht voor diversiteit in brede zin hoort in het
onderwijs thuis.
13.8 Bewegingsonderwijs
Het belang van bewegingsonderwijs tijdens schooltijd en sportactiviteiten
buiten schooltijd wordt mede in het kader van de volksgezondheid door ROSA
onderkend. In dat verband zouden de facilitaire mogelijkheden uitgebreid
kunnen worden.
Zwemlessen zijn noodzakelijk in een waterrijke omgeving. Schoolzwemmen
moet beginnen vanaf groep 3 van het basisonderwijs. Alle kinderen moeten
hun zwemdiploma’s kunnen halen.
13.9 Cultuureducatie
Het onderwijs is ook de plaats voor goede cultuureducatie. Hierbij kan worden
samengewerkt met de verschillende culturele instellingen, orkesten en andere
uitvoerenden in de stad.
13.10 Volwassenen
ROSA is voorstander van een leven lang leren. Volwassenonderwijs zorgt
ervoor dat mensen zich blijven ontwikkelen en vergroot daarmee kansen op
werk en integratie.
De gemeente dient er alles aan te doen om te bewerkstelligen dat migranten
met de door hen in het moederland behaalde diploma’s in Zaanstad aan het
werk kunnen in het bij dat diploma behorend beroep.
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13.11 Taal en lezen
De laaggeletterdheid in Zaanstad is hoog. Taalonderwijs moet in elke wijk op
een kwalitatief goed niveau worden aangeboden. Gemeentelijke voorlichting
moet voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen die niet goed kunnen
lezen. Professionals uit wijkteams moeten alert zijn op signalen van
laaggeletterdheid en mensen motiveren de taal te leren.
Bibliotheekfuncties voor volwassenen kunnen uitgebreid worden om meer
mensen te stimuleren te gaan lezen.
Ouders spelen ook een belangrijke rol als het gaat om het stimuleren van de
taalontwikkeling bij kinderen. Het onderwijs en kinderopvang werkt daarom
nauw samen met ouders en leert hen vaardigheden waarmee de ouders hun
kinderen kunnen ondersteunen.
13.12 Spijbelen en schooluitval
ROSA is voorstander van een gezamenlijke aanpak van leerplichtambtenaren,
onderwijs en zorg om verzuim zo snel mogelijk te signaleren en te onderzoeken
wat er aan de hand is. Vaak is verzuim namelijk een teken dat het niet goed
gaat met een leerling, op school of thuis. Ook kan het een voorbode zijn van
ernstiger problematiek. Dan is het goed om snel op te treden.
Zaanstad is alert op de aanpak van schoolverzuim en uitval en er zijn in de
afgelopen jaren goede resultaten bereikt. Het is zaak om de aandacht niet te
laten verslappen en blijvend in te zetten op het terugdringen van verzuim en
het voorkomen van schooluitval.

14. Wonen
14.1 Het recht op wonen staat onder druk
Dat iedereen recht heeft op een dak boven het hoofd zal niemand ontkennen.
In Nederland is desondanks een groeiende groep mensen die niet kan
beschikken over een woning. Het verschijnsel ‘daklozen’ neemt ook in Zaanstad
steeds grotere vormen aan.
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De wachtlijst voor starters op de woningmarkt is inmiddels opgelopen tot
negen jaar. Dit geeft aan dat het recht op een woning niet zo’n vaststaand feit
is.
Naast het recht op een woning is ook de kwaliteit van het wonen van belang.
De kosten van het wonen en het woongenot spelen ook een belangrijke rol.
Wonen vormt zo’n belangrijk deel van het leven dat hier veel aandacht aan
besteed dient te worden. Bovendien dient de woonomgeving zodanig te zijn
dat iedereen zich hierin prettig voelt.
De druk op de woningmarkt is simpelweg het verschil tussen de actuele en
toenemende vraag en het huidige en toekomstige beperkte aanbod van nieuwe
en bestaande woningen binnen de Zaanstreek. De druk is verder opgelopen
door de achterblijvende bouwproductie in Amsterdam en de daarmee
samenhangende extra toeloop van Amsterdamse woningzoekenden naar de
regio toe. Dat wordt de komende jaren alleen maar erger.
Door een aantal concrete maatregelen, zoals vergroting van het aanbod en de
introductie van voorrangregels, kan met name de positie van Zaanse starters
en doorstarters worden verbeterd.
Verder is betaalbaarheid van wonen voor te veel huishoudens een probleem.
De Nibudnorm van een woonquote van 30% (kosten voor wonen en energie
samen) van het netto inkomen wordt vaak overschreden. Soms tijdelijk, soms
permanent. Ook daar is iets aan te doen.
14.2 Aanbod vergroten door transformatie
ROSA wil de daarvoor bestemde bedrijfsterreinen sneller transformeren naar
een bestemming wonen of een gemengde bestemming wonen en werken. De
Crisis- en Herstelwet kan daarbij worden ingezet, zoals ook nu al hier en daar
gebeurt.
Leegstaande (kantoor)panden kunnen worden omgebouwd tot (tijdelijke of
juist permanente) huisvesting. De gemeente moet hier een actief beleid op
voeren en leegstand aanpakken door het voortzetten van de gebruikersaanslag
OZB.
14.3 Huurwoningen
ROSA vindt dat er voldoende goede en betaalbare huurwoningen moeten zijn.
Veel mensen zijn niet in staat een woning te kopen. Als het aantal
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huurwoningen afneemt ten opzichte van het aantal koopwoningen komt deze
groep mensen in de problemen. Op nieuwbouwlocaties zou minimaal 40%
sociale huurwoningen moeten worden gebouwd.
ROSA vindt dat de woningbouwverenigingen vast moeten houden aan hun
woningbezit en dit meer dan nu dienen te onderhouden en aan te passen aan
de moderne milieu-eisen.
Zogenaamde ‘friendscontracten’ (meerdere individuele huurders in 1
huurwoning) dienen op grotere schaal te worden ingezet, bijvoorbeeld voor
jongeren en alleenstaande statushouders.
Tijdelijke contracten moeten worden voortgezet met behoud van woonduur.
Woningbouwverenigingen dienen door duidelijke voorlichting Zaankanters te
wijzen op hun mogelijkheden met betrekking tot huisvesting en hun
‘wooncarrière’ in alle delen van Zaanstad.
14.4 Koopwoningen
Het is inmiddels gemeengoed dat er in de meeste gevallen een vrije loting
plaatsvindt bij de verkoop van nieuwbouwwoningen. ROSA vraagt zich ernstig
af of dit een rechtvaardig systeem is. Met name starters en doorstarters vissen
vaak achter het net. De toewijzing van nieuwbouwwoningen kan ook anders
door bijvoorbeeld het hanteren van een gewogen loting.
Geef bij loting voorrang aan Zaanse huishoudens die een sociale huurwoning
achterlaten, gevolgd door Zaanse huishoudens die een huurwoning in de vrije
sector of een goedkope koopwoning achterlaten. Daarna kan dan de vrije loting
plaatsvinden.
Deze maatregel bevordert tevens het vrijkomen van sociale huurwoningen,
vrijesectorwoningen en goedkope koopwoningen.
ROSA is voorstander van het introduceren van een Zaanse Hypotheek Garantie
ter bevordering van meer maatwerk bij hypotheekverstrekking. Met name
starters en doorstarters die aan het begin van een carrière staan en nog een
inkomensgroei voor de boeg hebben kunnen hier baat bij hebben. Nu hanteren
de banken te rigide regels voor met name die doelgroep.
14.5 Leefbare buurten
In het verleden zijn op vele plaatsen buurtvoorzieningen, zoals scholen en
winkels, verdwenen. ROSA vindt een buurt waarin alleen maar huizen staan
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onleefbaar. Er dienen in iedere buurt voldoende voorzieningen te zijn die het
woongenot stimuleren en de sociale cohesie bevorderen.
14.6 Bouwen voor de toekomst
Bij de bouw van woningen moet rekening worden gehouden met zowel de
behoeftes die er momenteel zijn in de samenleving als met de toekomstige
behoeftes. Eén- en tweepersoonshuishoudens dienen over een woning te
kunnen beschikken die op hun maat is gebouwd. In het woningbeleid dient
ruimte te zijn en te blijven voor andere dan de traditionele woonvormen zoals
‘klaine hoisies’.
ROSA is voor uitbreiding van de bouw van levensloopbestendige woningen.
Deze stellen senioren in staat langer zelfstandig te blijven wonen.
14.7 Gemengd wonen
Er dient dusdanig gebouwd te worden dat goedkope en duurdere woningen
door elkaar komen te staan. Eenvormigheid van woonbuurten dient te worden
tegengegaan door gevarieerde bouw te stimuleren en te ondersteunen.
In appartementencomplexen moet worden gestreefd naar het mixen van
doelgroepen zoals (startende) jongeren, ouderen, kwetsbaren en
statushouders. Hierbij geldt dan het principe van ‘voor wat hoort wat’;
jongeren die een lagere huur betalen als ze een deel van de ondersteunings- en
zorgtaken voor de overige bewoners uitvoeren volgens het principe ‘tijd voor
geld’. Met als belangrijke bijvangst het bevorderen van de sociale samenhang
in het betreffende complex.
14.8 Wonen met zorg
Op het gebied van de combinatie wonen en zorg liggen er inmiddels unieke
kansen voor de lokale overheid (lees: de gemeente Zaanstad) om zich hiermee
stevig te bemoeien. Enerzijds is door de nieuwe Woningwet de positie van de
gemeente ten opzichte van de woningcorporaties versterkt en anderzijds is,
door de drie decentralisaties, een relevant gedeelte van het zorgbudget bij de
gemeentes terechtgekomen. Deze twee veranderingen geven de gemeente
meer mogelijkheden tot sturing en interventie op het gebied van welzijn, zorg
en wonen.
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Een dubbeltje geïnvesteerd in welzijn bespaart vaak een euro aan zorg en tien
euro aan wonen. ROSA pleit mede om die reden voor het voortzetten van de
situatie waarin één wethouder zowel wonen als zorg in de portefeuille heeft.
14.9 Renovatie boven sloop
ROSA geeft de voorkeur aan renovatie van woningen boven sloop of
vervangende nieuwbouw. Nieuwbouw kan alleen plaatsvinden als woningen in
zeer slechte staat verkeren en nooit omdat woningen te weinig huur
opleveren.
ROSA vindt dat huiseigenaren verplicht moeten worden om hun woningen in
goede staat te houden, zodat de slechte staat van de woning nooit als excuus
voor sloop kan dienen. De gemeente Zaanstad dient dit te stimuleren en te
controleren. Voor iedere woning die gesloopt wordt, dient minimaal één
woning terug te komen.
14.10 Speculatie
De gemeente Zaanstad dient een leegstandsregister bij te houden en bij
langdurige leegstand woningen of bedrijfspanden te vorderen. Speculatie met
woningen is een misdaad en dient met alle mogelijke middelen bestreden te
worden. Kraken van huizen toont misstanden aan op de woningmarkt.
Zaanstad dient toepassing van de anti-kraakwet tot een minimum te beperken.
14.11 Creatief omgaan met ruimte
ROSA is tegenstander van het onttrekken van woonruimte ten behoeve van
bedrijven.
De gemeente Zaanstad dient het wonen boven winkels te bevorderen.
ROSA pleit voor meer ruimte in Zaanstad voor experimentele binnenstedelijke
(woning)bouw, zoals bijvoorbeeld klaine hoissies. Zaanstad dient sneller en
actiever op deze ontwikkelingen in te spelen.
De gemeente moet een stimulerende en faciliterende rol spelen bij zelfbouw
en bij de vorming van wooncoöperaties.
14.12 Woonproblemen
Een groot probleem waar ook Zaanstad op het gebied van het woningbestand
mee te maken heeft, is de grenen palenpest. Daardoor dreigen huizen letterlijk
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in het Zaanse veen te zakken. Een goede subsidieregeling en constante
aandacht voor deze problematiek is zeer noodzakelijk.
In onze gemeente worden we verder nogal eens geconfronteerd met gif in de
bodem onder de huizen. Het mag nooit zo zijn dat de bewoner de dupe wordt
van dit gif en de kosten en ongemakken op zijn of haar rekening worden
geschreven. Leeflagen zijn voor ROSA een te gemakkelijke ‘oplossing’. Ze lossen
slechts op korte termijn iets op. Uiteindelijk komt het gif weer bovendrijven.
ROSA is in principe voor volledige sanering.

15. Gezondheid
15.1 Tijd voor rust en stabiliteit in de zorg
Veel zorgtaken worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de
gemeente. De jeugdzorg vanuit het Centrum Jong en de Jeugdteams, WMOtaken vanuit de Sociale Wijkteams.
De afgelopen jaren stonden in het teken van decentralisatie en verandering,
zoals al gememoreerd in paragraaf 7.2. Wat ROSA betreft kiezen we de
komende jaren voor rust en stabiliteit, waarbij het benutten van de kennis en
ervaring van professionals voorop staat en de kwaliteit van zorg leidend blijft.
ROSA zal dan ook kritisch zijn op aanbestedingen en inkoop in de zorg.
15.2 Jeugd
Jeugdzorg wordt gegeven vanuit de zes Zaanse Jeugdteams. Waar nodig wordt
specialistische hulp ingeroepen. De inkoop en (mate van) inzet van deze hulp
verloopt nog niet altijd vlekkeloos. Innovatie in zorg en goede samenwerking
tussen specialisten en Jeugdteams is erg belangrijk, net als samenwerking
tussen zorg en onderwijs.
Preventie staat voorop. We zetten in op het bevorderen van gezondheid en
ontwikkelingskansen van kinderen. ROSA ziet dit als een brede
maatschappelijke opgave: investeren in gezondheid betekent ook tegengaan
van armoede onder kinderen, stimuleren van sport en zorgen voor veilige
fietsroutes naar scholen.
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Veel leed onder kinderen komt voort uit echtscheidingsproblematiek. Extra
aandacht en inzet op dit thema is belangrijk.
Het aantal kinderen met overgewicht is hoog. Het is belangrijk om de komende
jaren extra te blijven investeren, om een gezonde leefstijl te bevorderen en
overgewicht tegen te gaan.
15.3 Lokale gezondheidsvoorzieningen
Niemand mag ooit worden uitgesloten van de gezondheidszorgvoorzieningen
in Zaanstad.
De wachtlijsten en wachttijden voor (gezondheids)zorg dienen zo klein mogelijk
te zijn en zoveel mogelijk te worden voorkomen.
Op lokaal niveau streeft ROSA naar goed gespreide, laagdrempelige eerstelijns
voorzieningen. Hierbij moet worden gedacht aan de oprichting van
wijkgezondheidscentra over heel Zaanstad. In de wijkgezondheidscentra zijn
huisartsen, tandartsen, verloskundigen, apothekers, maatschappelijk werk,
alsmede eerstelijns psychische hulpverlening ondergebracht. De
wijkgezondheidscentra dienen dag en nacht en zeven dagen per week
bereikbaar te zijn. En de lokale gezondheidscentra hebben als vanzelfsprekend
een goede samenwerking met de Sociale Wijkteams en de Jeugdteams.
De eventuele vestiging van individuele huis- en tandartsen dient een
aangelegenheid van de gemeente te zijn en niet van de beroepsverenigingen.
Belangengroepen van patiënten en zelfhulpgroepen moeten gemeentelijk
worden ondersteund en kunnen meedenken over het beleid.
15.4 Preventie
Preventie is het voorkomen van problemen en bevorderen van gezondheid.
ROSA pleit voor een actieve rol van de gemeente hierbij. Preventief
gezondheidsbeleid dient in alle beleidsontwikkelingen van de gemeente, met
name op het gebied van ruimtelijke ordening, betrokken te worden. In de
nieuwe Omgevingswet zal dit al beter geregeld zijn. Goede voorlichting en
preventieprogramma’s zijn noodzakelijk.
15.5 Ouderenzorg
ROSA is voorstander van een beleid dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen
woonomgeving laat wonen. Hierbij kan echter niet enkel uitgegaan worden van
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eigen kracht. Het inzetten van vrijwilligers en mantelzorgers heeft wat ROSA
betreft zijn grenzen.
Zorg op maat moet een flexibele samenwerking kunnen zijn tussen vrijwilligers
en professionals, met als doel een zo hoog mogelijke kwaliteit en welbevinden.
Vrijwilligers en mantelzorgers moeten begeleid worden en kunnen terugvallen
op professionele zorg.
Om te zorgen dat mensen in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen,
zullen ook voorzieningen op wijkniveau moeten blijven en waar nodig
verbeterd moeten worden. Denk hierbij aan winkels en ontmoetingsplekken op
loopafstand, en goed openbaar vervoer.
Daarnaast zullen kleinschalige woonzorgvoorzieningen in elke wijk aanwezig
moeten zijn.
Ook de veiligheid in die woningen zelf, zoals brandveiligheid, verdient extra
aandacht. Er moet gezocht worden naar adequate manieren van omgaan met
meldingen, inzet van techniek en professionele ondersteuning. Daarvoor zijn,
mede op initiatief van ROSA, al belangrijke stappen gezet.
Ouderenzorg is een specifieke deskundigheid. Alle Sociale Wijkteams moeten
deze specifieke kennis en ervaring in huis hebben.
15.6 Extra aandacht voor speciale groepen
In de gezondheidszorg gaat het nogal eens mis in de contacten tussen cliënten
en hulpverleners. Er zijn hierover voldoende onderzoeken gepubliceerd en
oplossingen aangedragen. Het personeel in de gezondheidszorg moet goed
worden voorgelicht over de specifieke achtergronden van hun cliënten om zo
vooroordelen of een verkeerde behandeling te voorkomen.
Kwetsbare groepen, zoals ouderen, GGZ-cliënten en gehandicapten (waarbij
vaak sprake is van een laag inkomen en fysieke of psychosociale beperkingen)
mogen niet de dupe worden van wetgeving. Maatwerk en extra ondersteuning
vanuit de gemeente is belangrijk. Stapeling van kosten moet voorkomen
worden.
ROSA is van mening dat opvang van dak- en thuislozen een uitvoerende taak
onder verantwoordelijkheid van de overheid hoort te zijn, in plaats van
organisaties als het Leger des Heils. Goedbedoelde, maar identiteitsgebonden
hulpverlening is ongewenst.

55

De gemeente Zaanstad moet voldoende financiële ondersteuning bieden aan
preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling en hulpverlening
(waaronder het eventueel verzorgen van huisvesting) aan slachtoffers.
Opgebouwde deskundigheid mag niet versnipperd worden door dit in de
Sociale Wijkteams onder te brengen. Een stedelijk deskundig team op dit
gebied moet de wijkgerichte teams ondersteunen.
Scholing van professionals (zoals medewerkers binnen de zorg, kinderopvang
en onderwijs) is nodig om mishandeling en huiselijk geweld tijdig te signaleren.
Deze scholing moet structureel aangeboden worden.
ROSA vindt dat er in de provincie Noord-Holland een divers en adequaat
aanbod aan vrouwenhulpverlening en -opvang moet bestaan.
15.7 Drugs en verslaving
Het onderscheid tussen de begrippen harddrugs en softdrugs dient te worden
gehandhaafd. De handel in harddrugs dient streng te worden aangepakt. ROSA
is voor vrije verkoop van softdrugs, mits daarvoor dezelfde regels gelden als
voor de verkoop van alcohol.
Gokverslaving dient onder meer te worden tegengegaan door het weren van
gokautomaten en -gelegenheden in Zaanstad.
15.8 Gezonde leefomgeving
ROSA acht de toenemende geluids- en milieuoverlast in grote delen van
Zaanstad als gevolg van het sterk toenemende vliegverkeer een bedreiging
voor de volksgezondheid. De geluidsoverlast leidt tot slapeloosheid, terwijl de
uitstoot van de overvliegende vliegtuigen tot ademhalingsstoornissen leidt.
ROSA is voorstander van een verbod op al het vliegverkeer tussen 22.00 uur en
07.00 uur. In ieder geval dient dit vliegverkeer zoveel mogelijk te worden
teruggedrongen.
Grote delen van Zaanstad worden regelmatig geconfronteerd met stank- en
stofoverlast vanuit het Noordzeekanaalgebied. Dat is onaanvaardbaar en dient
zo snel mogelijk te verdwijnen, omdat het gezondheidsrisico’s met zich
meebrengt. Datzelfde geldt ook voor de hoeveelheid fijnstof, die in grote delen
van Zaanstad onaanvaardbaar hoog is.
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16. Sport
16.1 Sport voor iedereen
Sport heeft een belangrijke sociale functie en is goed voor de gezondheid. De
netwerken die ontstaan op verenigingen zijn waardevol voor mensen in
Zaanstad. Door beweging te stimuleren kan een gezonde leefstijl aangeleerd
worden, door jong én oud. Sport is dan ook niet voor een specifieke doelgroep,
sport verbindt juist verschillende groepen.
Sommige mensen hebben onvoldoende financiële middelen om een
lidmaatschap en de kleding en overige sportattributen te kunnen betalen. Er
moet een goede, toegankelijke financiële regeling zijn voor deze groep.
16.2 Accommodaties
Sportvoorzieningen moeten goed bereikbaar zijn en verspreid liggen over de
hele stad. Van sportaccommodaties moet optimaal gebruik kunnen worden
gemaakt. Dit kan ook door bijvoorbeeld de culturele en maatschappelijke
organisaties of kinderopvang hierbij te betrekken. Waar mogelijk kunnen ook
verschillende sporten worden gecombineerd of kunnen verschillende
verenigingen velden gezamenlijk gebruiken.
Door fusies of intensieve samenwerking van clubs kunnen accommodaties ook
beter benut worden en dit biedt tevens de mogelijkheid om ruimte te creëren
voor stadsontwikkeling op vrijgekomen velden. De gemeente kan meer inzet
plegen op het stimuleren en verleiden van verenigingen elkaar op te zoeken.
De gemeente heeft hierin een aanjaagfunctie en kan de verenigingen
ondersteunen in het proces.
Het is belangrijk dat er een zo divers mogelijk aanbod van sporten is, verspreid
over de hele stad.
Wat ROSA betreft komen er zoveel mogelijk gezonde sportkantines.
16.3 Recreatief sporten en bewegen
Naast sporten bij een vereniging kunnen mensen ook sporten in de openbare
ruimte. Speelveldjes voor kinderen, maar ook fiets- en wandelroutes hebben
een positieve invloed op het bewegen en bevorderen daarmee de gezondheid.
In dit kader moet ook zwemmen in open water, zoals het Twiske en de
Jagersplas, aantrekkelijk gemaakt worden. Speelplekken en sportveldjes
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moeten in iedere wijk voldoende aanwezig zijn. Wandel- en fietsroutes dienen
goed onderhouden worden.
Recreatieve activiteiten moeten gestimuleerd worden. Initiatieven van
ondernemers op dit gebied dienen vanuit de gemeente ondersteund te
worden.
16.4 Amateursport en evenementen
ROSA is voor het stimuleren van amateursportclubs, maar heeft geen behoefte
aan betaald voetbal en dergelijke.
De gemeente zou een rol kunnen spelen bij het stimuleren van (lokale en
regionale) sportevenementen die de gemeenschapszin ten goede komen. Dat
hoeft niet alleen financieel, maar kan bijvoorbeeld ook door de mogelijkheid te
bieden sport toegankelijk te maken voor iedereen.
16.5 Samenwerking IKC en brede school
Jong geleerd is oud gedaan. In dit kader is het belangrijk om sport en bewegen
juist bij kinderen te stimuleren. Via de Integrale Kind Centra en de brede
scholen dient dit beleid gestalte te krijgen. De gemeente kan het onderwijs
ondersteunen en samen optrekken om meer sportactiviteiten aan kinderen aan
te bieden.
Het schoolzwemmen zou wat ROSA betreft weer ingevoerd moeten worden,
zoals eerder gesteld in paragraaf 13.8.
16.6 Ouderen
Bewegen is ook belangrijk voor ouderen, zowel op fysiek gebied als sociaal. De
gemeente moet initiatieven op dit vlak stimuleren en indien nodig
ondersteunen. Bewegingsactiviteiten voor ouderen moeten in elke wijk
toegankelijk zijn.
16.7 Aangepast sporten
Ook voor gehandicapten moet sport bereikbaar zijn. Sportprotheses voor
minder draagkrachtigen zouden vergoed moeten worden vanuit de WMO. Met
verenigingen moet worden gekeken of aangepaste teams of trainingen binnen
hun organisatie een plaats kunnen krijgen. De gemeente kan hierbij
bemiddelen en eventueel faciliteren.
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17. Emancipatie
17.1 Gelijke rechten en behandeling voor iedere Zaankanter
ROSA staat voor sociale acceptatie en gelijke rechten voor iedereen, waarbij
zaken zoals geslacht, levensbeschouwing, seksuele geaardheid,
genderidentiteit, afkomst, handicaps en leeftijd geen, of zo min mogelijk, een
belemmerende factor mogen zijn bij het volwaardig meedraaien in de
samenleving.
17.2 Arbeidsmarkt
ROSA pleit voor gelijke kansen voor iedere deelnemer op de arbeidsmarkt. De
gemeente dient een voorbeeldfunctie te vervullen voor een evenwichtig
verdeelde arbeidsmarkt. De naschoolse opvang en andere initiatieven voor
kinderopvang, ook voor de ‘oudere kinderen’, dienen vanuit de gemeente
gestimuleerd en ondersteund te worden.
17.3 Seksuele intimidatie en geweld
Een aandachtspunt van alle gemeentelijke diensten zou het voorkomen en
bestrijden van seksuele intimidatie en geweld moeten zijn. Nog maar al te vaak
zien vrouwen die slachtoffer zijn van seksuele intimidatie zich genoodzaakt om
ontslag te nemen. ROSA pleit voor het aanstellen van, bij voorkeur externe,
vertrouwenspersonen seksuele intimidatie, geweld en discriminatie binnen
bedrijven. De gemeente, waar dergelijke vertrouwenspersonen gelukkig al
bestaan, zou hierbij als ‘aanjager’ kunnen fungeren. De gemeente dient
voorlichting over seksisme en rolpatronen te stimuleren en te ondersteunen.
17.4 Netwerkgroepen
ROSA is van mening dat de gemeente netwerkinitiatieven van kwetsbare
groepen waar mogelijk zou moeten faciliteren en ondersteunen.
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18. Vluchtelingen, asielzoekers en ‘illegalen’
18.1 Menselijkheid staat voorop
Helaas leven we niet in een wereld waar oorlog, honger en extreme armoede,
onderdrukking en vervolging op basis van zaken als seksuele geaardheid,
afkomst, levensbeschouwing en politieke overtuiging tot het verleden behoren.
Mensen die hierdoor van huis en haard wegvluchten, alles achterlatend wat
hen vertrouwd en dierbaar is, moet je volgens ROSA op een humane manier
opvangen en huisvesten. ROSA is trots op de warme, betrokken wijze waarop
vluchtelingen in Zaanstad zijn (en worden) opgevangen, vooral door de
belangeloze inzet van talloze vrijwilligers.
18.2 ‘Illegalen’
Uitgeprocedeerde asielzoekers, de zogenaamde ‘illegalen’, zouden volgens
ROSA niet in een gevangenisachtige setting mogen verblijven en moeten, zeker
waar het kinderen betreft, toegang hebben tot basisvoorzieningen als voedsel,
huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs.
18.3 Voorlichting en samenwerking
Zaanstad dient te zorgen voor goede en consistente voorlichting aan haar
burgers over de achtergronden van vluchtelingen en asielzoekers en zorgt
omgekeerd voor voorlichting over de Nederlandse en Zaanse cultuur aan de
nieuwkomers. Dit kan in samenwerking met organisaties als de Stichting
Noodopvang Asielzoekers, VluchtelingenWerk en het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers. Zaanstad dient zich in te spannen voor een goede en structurele
samenwerking tussen de gemeente, VluchtelingenWerk en betrokken steun- en
vrijwilligersorganisaties.
18.4 Zo snel mogelijk starten met integratie en hulp
Vluchtelingen en asielzoekers zonder verblijfsstatus moeten toegang hebben
tot onderwijs en psychologische bijstand, ook mogen zij vrijwilligerswerk
uitvoeren. De, vaak lange, tijd waarin vluchtelingen op een verblijfsstatus
wachten kan gebruikt worden om te integreren, om psychologische trauma’s te
verwerken en als voorbereiding op het arbeidsproces.
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19. Welzijn en vrijwilligerswerk
19.1 Buurthuizen
Buurthuizen vervullen een belangrijke functie in de wijken en dorpen. Mensen
kunnen elkaar daar ontmoeten, er is ruimte voor het faciliteren van
belangenbehartiging en participatie, en er kunnen verschillende activiteiten
georganiseerd worden voor de buurtbewoners.
Buurthuizen worden gerund door vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten
voor deze verantwoordelijke taak. Besturen zijn kwetsbaar vanwege deze grote
verantwoording en het vele werk dat ermee gepaard gaat. ROSA is voor een
structurele ondersteuning in de vorm van professionals in het buurthuis en een
goede begeleiding vanuit de gemeente.
19.2 Actieve burgers met ideeën en initiatieven
In Zaanstad zijn veel initiatieven succesvol gestart door vrijwilligers.
Samenwerking en afstemming met de gemeente loopt daarbij niet altijd even
soepel. Ook bij de uitvoering van het vrijwilligerswerk is ondersteuning en
samenwerking van groot belang. Soms moeten initiatieven ondersteund
worden door de gemeente om te kunnen blijven voortbestaan.
ROSA is voor een investering in deze ondersteuning en een omslag binnen de
gemeente zelf als het gaat om samenwerken met de Zaanse burgers. Maatwerk
en denken vanuit de initiatiefnemer is hierbij van belang.
Naast het verlenen van incidentele (evenementen)subsidie, zullen sommige
activiteiten structureel ondersteund moeten worden door Zaanstad om te
kunnen blijven voortbestaan, zoals ook al gesteld in paragraaf 12.6. Juist
ondersteuning op bijvoorbeeld exploitatie maakt dat een initiatief wel een
solide basis heeft en voor extra activiteiten andere fondsen kan werven.
19.3 Vrijwilligers
Er wordt steeds meer een beroep gedaan op vrijwilligers. Wat ROSA betreft is
de grens daarvan bijna bereikt. We zullen kritisch moeten blijven kijken welke
druk er gelegd wordt op vrijwillige inzet in relatie tot de doelen die de
gemeente wil bereiken.
Het is daarbij van het grootste belang dat vrijwilligers voldoende structureel
ondersteund worden. ROSA is voor een stedelijke professionele organisatie
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waar vrijwilligers een beroep op kunnen doen voor informatie, advies,
begeleiding en scholing.
Maar ook de benadering door en samenwerking met de gemeente verdient
blijvende aandacht.
19.4 De multiculturele samenleving
Zaanstad is van oudsher een mengelmoes van mensen met verschillende
culturen. Het samenleven van mensen met andere achtergronden is niet voor
iedereen vanzelfsprekend en roept spanningen op tussen verschillende
groepen.
ROSA is voor het krachtig bestrijden van discriminatie. We moeten niet
tolereren dat mensen buitengesloten worden. We moeten niet accepteren dat
in Zaanstad, op straat of online, gediscrimineerd wordt.
ROSA is voorstander van het stimuleren van initiatieven die het beter
samengaan van verschillende groepen als doel hebben.
19.5 Armoede
Armoede heeft een enorme impact op iemands leven en op de Zaanse
gemeenschap in zijn geheel. Armoede en schuldenproblematiek vergroten de
kans op gezondheidsklachten (zoals stress), relatieproblemen, eenzaamheid en
sociaal isolement.
Opgroeien in armoede is schadelijk voor kinderen: het belemmert hun
ontwikkeling en kinderen in armoede kunnen hun talenten niet optimaal
benutten. Het ontbreekt hun niet alleen aan materiële zaken, vaak is ook de
kwaliteit van hun leefomgeving lager. Denk hierbij aan een ongezondere
woning (binnenmilieu) of een onveiligere wijk (meer criminaliteit en overlast).
Bovendien is er onzekerheid in hun leven vanwege de geldzorgen van hun
ouders.
ROSA is een voorstander van het maatwerk dat wordt toegepast door de
gemeente als het gaat om armoede en schulden. Dat moet worden voortgezet.
Uit onderzoek blijkt dat het hebben van netwerken belangrijk is voor mensen in
armoede, voor steun, belangenbehartiging en empowerment. ROSA is er groot
voorstander van om deze netwerken te stimuleren in Zaanstad.
Netwerken kan ook als iemand deel kan nemen aan het maatschappelijke en
culturele leven. Voorzieningen voor sport en cultuur moeten voor mensen in
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armoede toegankelijk zijn, maar ook moeten zij terechtkunnen op centrale
ontmoetingsplaatsen in de wijk, zoals buurthuizen.
Er zijn nu specifieke regelingen waardoor kinderen kunnen deelnemen aan
activiteiten. Wat ROSA betreft worden deze nog toegankelijker gemaakt en
wordt er tevens ondersteuning geboden in de randvoorwaarden die deelname
bevorderen zoals reiskosten, kleding en materialen.
Deze regelingen moeten ook voor volwassenen en ouderen toegankelijk zijn.
Life events, zoals echtscheidingen, kunnen een grote impact hebben op de
financiële situatie van mensen en gezinnen. ROSA is voorstander van het
ontwikkelen van beleid op dit vlak om zo armoede en schulden zo veel mogelijk
te voorkomen, want ook bij het bestrijden van armoede en schulden moet
preventie voorop staan.

20. Economie
20.1 Fair trade
Zaanstad kenmerkt zich door een overvloed aan voedingsmiddelenindustrie.
Graag zou ROSA hier op inhaken door voorwaarden te creëren zodat deze
voedingsmiddelenindustrie zich tot een fairtrade-industrie kan ontwikkelen. Dit
kan tevens een positieve invloed hebben op de uitstraling van de stad, zoals
eerder beschreven in paragraaf 3.2.
20.2 Maakindustrie en toerisme
Zaanstad heeft een eeuwenlange industriële traditie. Het is zonde om die
overboord te zetten. De maakindustrie en de bouw kunnen worden
gefaciliteerd door een beter scholingsaanbod via de Hogeschool voor de
Handen, reeds genoemd in paragraaf 13.1.
Onze rijke erfgoed stelt ons in staat het toerisme te stimuleren als belangrijke
economische bedrijfstak. Zaanstad moet ernaar streven vooral de duurzame
toerist binnen te halen en diens verblijfsduur binnen de gemeente te
verlengen.
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20.4 Herlocatie
Kleinere en verouderde industriegebiedjes kunnen worden getransformeerd
ten gunste van woningbouw. Vaak liggen ze op gunstige locaties voor de
uitbreiding van het toeristisch areaal. Daar zou bij de herinrichting en het
architectonisch ontwerp rekening mee gehouden moeten worden.
Bedrijven in hogere milieucategorieën dienen te worden geweerd van de
oudere bedrijfsterreinen en een plaats te vinden op bijvoorbeeld Hoogtij.
20.5 Detailhandel
ROSA wil gunstige voorwaarden creëren voor de instandhouding van de markt.
Dat betekent ook sturing op het vestigingsklimaat voor prijsstunters.
Een kwaliteitsverbetering van het winkelaanbod, alsmede de fysieke omgeving
van die winkels, zal gunstige effecten hebben op de bezoekersaantallen en de
werkgelegenheid in de detailhandel.

21. Financiën
21.1 Afhankelijkheid
Zaanstad is voor het grootste deel van haar inkomsten afhankelijk van de
jaarlijkse bijdrage vanuit het Rijk. Dit betekent dat de hoogte van de
gemeentelijke begroting voor een belangrijk deel bepaald wordt door wat wij
van het Rijk krijgen. Als het economisch minder gaat in Nederland, dan merk je
dat in de hoeveelheid geld die je van het Rijk krijgt. Daarnaast schuift het Rijk
steeds meer overheidstaken naar de gemeente toe en niet altijd met een
passende hoeveelheid geld.
21.2 Eerlijk delen
ROSA is van mening dat als er bezuinigd moet worden, de pijn verdeeld dient te
worden. Maar er mogen ook weleens wat duidelijker protesten doorklinken
richting Den Haag.
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21.3 Geen onherstelbare schade
Uitgangspunt bij bezuinigingen is voor ROSA dat er geen besluiten worden
genomen die niet meer, of heel moeilijk, te herstellen zijn als er weer meer
geld beschikbaar komt.
Er dient een zorgvuldige heroverweging plaats te vinden van de vele
investeringen in het ruimtelijk domein. ROSA constateert dat deze
investeringen ten koste gaan van de meest elementaire voorzieningen in de
stad, zoals bijvoorbeeld een goede culturele infrastructuur of een gedegen
minimabeleid.
21.4 Kosten en kwijtscheldingen
Zaanstad is ten opzichte van andere gemeentes in Nederland een relatief dure
gemeente. Dat komt hoofdzakelijk door de hoge rioolheffing. ROSA heeft
meerdere malen aangedrongen op verlaging van deze kosten.
Al jaren kent de gemeente een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid van
gemeentelijke belastingen. Dat wil ROSA zo houden.
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