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Wat heeft ROSA de afgelopen vier jaar bereikt?

Een selectie:
• ROSA zorgde voor het behoud van Zaanse monumenten. Ook kunnen er   
 dankzij ROSA  minder makkelijk sloopvergunningen worden gegeven voor   
 beeldbepalende gebouwen.
• ROSA maakte zich sterk voor de sluiting van de afvalberg in 
 Nauerna. ROSA stelde eisen aan de veiligheid van de afvalstort.
• ROSA keerde zich vanaf het begin principieel en als enige partij tegen de   
 komst van  bajesboten waar mensen zonder geldige verblijfspapieren onder  
 mensonterende omstandigheden werden opgesloten. Toen deze er toch   
 kwamen, probeerde ROSA de leefomstandigheden aan boord te verbeteren.
• ROSA zorgde dat de cultuursector niet zo rigoureus werd 
 afgebroken als het college voorstelde. ROSA haalde vier ton terug  naar de   
 cultuursector. Zaanstad kreeg dankzij ROSA een stadsdichter.
• ROSA zette het Hembrugterrein op de agenda. Nu wordt er niet gesloopt,   
 maar worden de prachtige monumentale gebouwen en natuur op dit unieke  
 terrein behouden, opgeknapt en voor iedereen toegankelijk. 
• ROSA vroeg bij het maken van de Inverdan-plannen jaar na jaar om goede   
 parkeervoorzieningen voor fietsen. Het college bedenkt nu -eindelijk- hoe   
 en waar er extra parkeerplekken kunnen komen.  
• Dankzij een ROSA-motie moeten onterecht uitgegeven fractiegelden 
 voortaan worden terugbetaald. 
• ROSA creëerde een alternatief voor het nog te bouwen cultuurhuis bij het   
 Zaandamse NS-station. Daarmee blijft filmtheater De Fabriek op haar plek,   
 worden bestaande locaties beter op de kaart gezet en bespaart de   
 gemeente veel geld.
• ROSA bracht met haar ‘LOSVAST-makelaars’ de onroerend-goedmarkt in   
 beweging. Er ontstaan nu nieuwe en creatieve plannen voor leegstaande   
 gebouwen en terreinen.
• In 2013 kozen hun collega’s de ROSA-vertegenwoorigers Ruud Pauw en   
 Natasja Groothuismink in de top-3 van beste raadsleden.
• ROSA is kritisch, maar komt consequent met alternatieven. Veel 
 voorstellen van ROSA zijn door de gemeenteraad en het college van B&W   
 overgenomen. Geen partij wist de afgelopen vier jaar meer moties en 
 amendementen aangenomen te krijgen dan ROSA.

LIJST



Wie is ROSA?

ROSA is een Zaanse politieke vereniging die sinds 1995 werkt aan groene, eerlijke en 
creatieve oplossingen voor Zaanstad. ROSA is actief binnen én buiten de raad. Naast 
constructieve voorstellen en kritische vragen in de gemeenteraad presenteert ROSA 
haar ideeën door middel van acties, debatten, notities en onderzoeksrapporten. Niet 
alleen vlak voor de verkiezingen, maar doorlopend.
ROSA weet als kritische Zaanse partij wat er leeft in de stad. En wat er beter kan. 
Hoe meer steun voor ROSA, hoe groter de kans dat die verbeteringen gerealiseerd 
worden.
ROSA heeft een groot netwerk en mede daardoor veel kennis van de unieke Zaanse 
monumenten en het behoud ervan. Van de zorg. Van de Zaanse natuur (waaronder de 
prachtige veenweidegebieden). En ze draagt het Zaanse kunst- en 
cultuuraanbod een warm hart toe. 
ROSA is een lokale partij en daarom onafhankelijk van landelijke 
partijplannen. Als sterkste oppositiepartij, met zestien jaar ervaring 
in de gemeenteraad weet ROSA met haar voorstellen vaker dan 
andere partijen het gemeentebeleid te beïnvloeden. 
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• ROSA is dé partij voor de monumenten 
• ROSA wenst meer steun voor monumenteneigenaren

• ROSA wil een verbod op vliegverkeer boven Zaanstad tussen 22.00  
  uur en 07.00 uur
• ROSA wil de fijnstof- en stankoverlast in Zaanstad terugdringen
• ROSA is voor onmiddellijke sluiting van de stortplaats Nauerna
• ROSA wil meer duurzame energie, bijvoorbeeld via zonnepanelen  
  en windmolens 

• ROSA staat voor behoud en uitbreiding van de      
  groengebieden in Zaanstad
• ROSA wil gifvrije onkruidbestrijding
• ROSA steunt boeren die diervriendelijk werken en  
  biologische land- en tuinbouw bedrijven
• ROSA vindt dat er een (financiële) bestaansgarantie  
  moet komen voor het dierenasiel en het vogelopvang 
  centrum

CULTUUR
• ROSA is van mening dat er in Zaanstad geen plaats is                      
  voor bio- en bontindustrie
• ROSA wil meer doen voor de lokale (dorps-)economie 
• ROSA is voor het aantrekken van creatieve bedrijven

• ROSA wil een uitgebreider en goed onderhouden fietspadennet
• ROSA is voor een nachttrein tussen Amsterdam en Zaanstad, zeker in      
  het weekend 
• ROSA werkt aan een goede subsidieregeling ten behoeve van 
  funderingsherstel
• ROSA wil dat leegstaande kantoren woningen worden
• ROSA vindt dat buurtbewoners lang leegstaande gemeentelijke 
  gebouwen tijdelijk mogen gebruiken

• ROSA wil dat Zaanstad een actief en sociaal armoedebeleid voert
• ROSA vindt dat Zaanstad moet samenwerken met instellingen als de kleding- 
  en de voedselbank
• ROSA wil democratisch gekozen wijkraden, zodat burgers meer inspraak krijgen

ZORG

WELZIJN

• ROSA wil filmtheater De Fabriek behouden op de  
  huidige locatie
• ROSA is tegen een cultuurhuis bij station Zaandam.  
  Er zijn betere en goedkopere alternatieven voor de   
  culturele instellingen
• ROSA blijft zich inspannen voor een Zaans poppodium
• ROSA vindt het aantal overgebleven bibliotheken het   
  absolute minimum

• ROSA wil in elke wijk een buurthuis
• ROSA wil dat het schoolzwemmen weer ingevoerd wordt
• ROSA is voor uitdagende (natuurlijke) kinderspeelplekken 
• ROSA verlangt voor kinderen veilige routes naar school 
• ROSA vindt jongerenwerk en jongerenactiviteiten erg belangrijk

• ROSA vindt dat er een grens zit aan wat je van vrijwilligers en mantelzorgers   
  kunt vragen. Ze moeten bovendien kunnen terugvallen op professionele zorg
• ROSA wil bezuinigen op luxeprojecten, niet op basisvoorzieningen en minima
• ROSA vindt dat alle openbare instellingen goed bereikbaar dienen te zijn met   
  betaalbaar openbaar vervoer


