
De Zaanse Politieke Vereniging ROSA bestaat sinds 1995. Ze is een 

progressieve, lokale partij en kan daardoor een onafhankelijke, 

Zaanse weg kiezen. Dat is vaak vrolijk tegen de stroom in.

. Luister naar de inwoners, zonder de stad op slot te zetten. (Paragraaf 4.10)*

ROSA sluit de schoonheid van de streek in haar hart en zet zich in 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 meerdere keren Zaanse quizzen wisten te winnen, is dan ook zeker 
geen toeval.

. Koester en bescherm de jonge monumenten; de arbeiderswijken van vóór de  
    Tweede Wereldoorlog en de wederopbouwarchitectuur van daarna. (Paragraaf 1.3)

. Breng de oude verkaveling (inclusief de sloten) terug bij herinrichting. (Paragraaf 1.5)

. Alle Zaanse schoolkinderen vrij op Pinksterdrie. (Paragraaf 14.10)

. De wijkagent terug, als ogen en oren van de wijk. (Paragraaf 6.2) 
 

De afgelopen vier jaar maakte ROSA deel uit van het college, en dat had veel positieve 
gevolgen. De samenwerking met de erfgoedpartijen in de gemeente is sterk verbeterd; 

rekening houden met monumenten bij 
ontwikkelplannen werd een vanzelf-
sprekendheid. Er kwam een sterk ver-
beterde dierenwelzijnsnota. Er werd 
meer gebouwd dan ooit (inclusief veel 
betaalbare huizen die in de komende 
periode opgeleverd gaan worden). We 
kregen meer grip op de jeugdzorg door 
een eigen organisatie op te richten voor 
de stad. Het plant- en maaibeleid van 
de gemeente veranderde ten gunste 
van de biodiversiteit. Er kwam meer 
ruimte voor cultuur in het midden en 
het noorden van de stad. En er kwam 
een mobiliteitsplan waarin fietsers, 
voetgangers en openbaar vervoer alle 
ruimte krijgen.

‘Ik vind het een eer om lijsttrekker te zijn van 
ROSA. ROSA is al ruim 25 jaar een lokale partij: 
Zaans, groen en sociaal. 

ROSA heeft een duidelijke, linkse visie. Ze is onaf-
hankelijk en denkt altijd in mogelijkheden. ROSA 
heeft vertrouwen in de kennis en kunde van inwo-

ners, omarmt hun initiatieven en zoekt graag samen met hen naar oplossingen voor een betere en 
mooiere stad. Haar Zaanse DNA zorgt ervoor dat ROSA sterk verbonden is met de directe omge-
ving. Ze werkt dan ook zoveel mogelijk samen met maatschappelijke verenigingen en organisaties,  
bijvoorbeeld op het gebied van natuur en milieu, kunst en cultuur, emancipatie, monumenten en 
ander erfgoed. ROSA is een stabiele partij, met een ervaren en bevlogen gemeenteraadsfractie. Ik 
maakte acht jaar deel uit van de fractie en de afgelopen vier jaar zat ik namens ROSA in het college. 
We hebben in deze jaren veel bereikt en zetten ons werk de komende vier jaar graag voort!’

Natasja Groothuismink is 
nummer 1 op de lijst en op 
dit moment wethouder 
namens ROSA
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 . Geen industrie in de Wijkermeerpolder  
    en geen nieuwe autoweg door de  
    Stelling van Amsterdam. (Paragraaf 4.2)

. Velden en bermen vol inheemse bomen,  
    struiken en bloemen. (Paragraaf 9.5)

. De teloorgang van ons veen stoppen -  
    en terugdraaien! (Paragraaf 4.8)

. Schiphol moet krimpen. (Paragraaf 9.2)

Maar er blijft nog veel, heel veel te 
doen. De Corona-uitbraak, waarvan de 
naweeën nog jaren voelbaar zullen 
blijven, toont dat pijnlijk aan. Hoewel 
het virus zelf geen onderscheid maakt, worden de gevolgen niet gelijkelijk over de wereld 
(en dus ook niet over onze stad) verdeeld. Kansenongelijkheid leidt tot gezondheids- 
verschillen, zo blijkt nog maar eens - dat is echte ‘medische discriminatie’ die we niet kunnen 
tolereren.

. Inwoners moeten kunnen profiteren van windturbines: alle Zaankanters  
    molenaar. (Paragraaf 8.2)

. Alternatieve energie zoeken, stoppen met biomassa zo gauw dat kan. (Paragraaf 8.5)

. De spoorlijn gaat onder de grond. (Paragraaf 11.8) 

En dat is natuurlijk niet alles, want al (veel) langer bestaande problemen als die rond het 
klimaat en milieu en de wooncrisis mogen niet ondergesneeuwd raken. Ook de duur-
zaamheidsagenda blijft voor ROSA uiterst urgent. De ambities van Zaanstad op al deze 
terreinen kunnen wat ons betreft niet hoog genoeg zijn. Maar hierbij moeten lasten 
en baten eerlijk verdeeld worden. En de inwoners moeten er veel directer bij worden 
betrokken en van kunnen profiteren. Iedereen woont straks in een betaalbare, mooie 
en groene stad die bruist van cultuur.

. Armoede tast de sociale structuur van de stad aan. Zet vol in op bestrijding    
    en preventie. (Paragraaf 20.5)

. Het percentage sociale huur bij nieuwbouw moet omhoog. (Paragraaf 15.3) 

. Om ieder kind gelijke  
    kansen te geven, moet  
    je soms kinderen  
    voortrekken. (Paragraaf 14.5)

. Wijken en dorpen staan  
    centraal, de wijkraden  
    terug. (Paragraaf 4.4)

 
Veel mensen, ook in Zaanstad, hebben 
het gevoel dat ‘de politiek’ hen is ver-
geten, 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 kringetjes’ waarin het 
moeilijk is om je een plaats te ver-
werven. Als mensen denken dat er 

geen toekomst is, dat ze niets meer te verliezen hebben, kunnen er levensgevaarlijke 
situaties ontstaan. We zien dat in de landen om ons heen, binnen Nederland en (gelukkig 
in mindere mate) ook in Zaanstad. 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. Met alle middelen moet worden voorkomen 
dat groepen zich van elkaar en de buitenwereld afsluiten.

Dit zijn zaken waar juist op gemeenteniveau veel te bereiken valt. Daarom gaat ROSA in 
2022 voor een tweede periode ‘aan de knoppen’. 

  . Tijd voor een comeback van de bibliotheek in de wijk. (Paragraaf 13.6)

. Feestjes zijn het leukst als ze door de inwoners zelf zijn bedacht. Zorg dat ze  
    dat kunnen blijven doen! (Paragraaf 13.7)

. Een dubbeltje geïnvesteerd in welzijn bespaart een euro aan zorg, tien euro 
    aan wonen en honderd euro aan handhaving. (Paragraaf 15.8)

. Een goed functionerend poppodium op een centrale plek in Zaanstad. Paragraaf 13.3)

(*De paragraafnummers tussen de haakjes zijn een  
verwijzing naar ons volledige programma, dat u kunt  
vinden op www.rosa-zaanstad.nl)
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