
Houd eens op met zaniken en zeuren!
Kies voor de toekomst, blijf niet aan de kant.
Een kleine moeite om zo’n vakje rood te kleuren...
En ‘t staat je prima hoor, dat potlood in je hand.

Zeg nou zelf, waarom zou je het laten?
Zet toch die kleine ergernissen uit je hoofd.
Uit respect voor (bijna) alle kandidaten
en om te tonen dat je in de stad gelooft!

Doe eens gek! Schuif de gordijnen open,
en stap de deur uit. Zomaar, op de straat!
Het is niet ver, hooguit een paar minuten lopen.
Ruik de lente - en ga stemmen voor de raad!
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DE ZAANSE STEM
ROSA’s verkiezingskrant 2018

HET ZAANSTAD VAN ROSA
Olivier Rijcken tekent de successen 
en dromen van ROSA

EN DAT ZIJN ZE DAN
De mensen van ROSA en hun ideeën

ZAANS
.  behoud en koestering van  

monumenten en erfgoed .  ruimte voor alle Zaankanters om 
mee te denken en te besturen .  duurzaam toerisme stimuleren

. verduurzaming van Zaanstad absolute prioriteit . respect en rechten voor alles wat leeft . herstel en bescherming van veen en water

SOCIAAL. steun voor alle mensen die het moeilijk hebben . betaalbaar prettig wonen voor iedereen . goede spreiding van cultuur en sport over heel Zaanstad

GROEN

pagina1tm4 pagina 2-3 pagina 4

LIJST7





7.    Erik Schaap
8.    Fleur Poot
9.    Willem Neeft
10. Danne Hekman
11. Evelien Goemans
12. Sebas Kuijper
13. Soesja Charmant
14. Akkelien Canrinus
15. Kismet Diktas

16. Bart Nieuwenhuijs
17. Anneke Steemers
18. Tini Spillekom
19. Jan Hekman
20. Thecla Graas
21. Jan de Bruin
22. Flip Valk
23. Olivier Rijcken
24. Martin Hammer

25. Peter Goldstein
26. Toon Al
27. Aria van  Buuren
28. Benno Graas
29. Erik Fleer
30. Jantien Kramer
31. Rudy Seca
32. Ammes Brandenburg
33. Piet Keijzer

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 kraak- 
beweging. Begonnen als een buitenparlementaire groe-
pering die zich profileerde met veelal ludieke acties die de 
Zaanstreek aantrekkelijker moesten maken, groeide ROSA al 
snel uit tot een politieke partij die deelnam aan gemeente-
raadsverkiezingen.
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 met afstand de stabielste fractie in de raad.
Omdat ROSA een lokale partij is, en daardoor onafhanke-
lijk van landelijke partijplannen, kiest ze haar eigen Zaanse 
weg. Met een weinig dogmatische houding (kritisch, maar 
constructief) en soms verrassende initiatieven wist ROSA van 
alle partijen in de gemeenteraad de meeste moties en amen-
dementen gehonoreerd te krijgen.

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.

WIE 
IS 
ROSA?

1 Ruud Pauw - fractievoorzitter
Dit jaar ben ik voor de zesde keer lijst-
trekker van ROSA, een partij die weet 
wat er onder de Zaanse bevolking leeft 
en vooral ook van die bevolking houdt. 
Samen met u, kiezer, willen wij Zaanstad 
mooier maken, socialer, gezelliger en 
cultureler. Werkgelegenheid stimuleren 
en het milieu verbeteren. ROSA weet 
wat uw dorp of stad nodig heeft.

2 Natasja Groothuismink - raadslid 
Ik heb me als raadslid voornamelijk 
bezig gehouden met onderwerpen 
rond werk en inkomen, zorg en welzijn, 
cultuur en sport. Allemaal gebieden 
waarop enorm veel verandert. Dat 
maakt het voor mij extra belangrijk om 
een kritisch geluid te laten horen en met 
alternatieven te komen. Kwaliteit en 
maatwerk moeten altijd voorop staan! 
Hier hebben we de laatste vier jaar hard 
aan gewerkt en de komende periode wil 
ik me er graag weer voor inzetten.

3 Hans Kuyper - steunfractielid 
Ik heb op ROSA gestemd sinds ik in 
Zaandam kwam wonen en ik ben er 
trots op de afgelopen periode als steun-
fractielid actief te zijn geweest. Ik zie 
enorm uit naar de komende vier jaar en 
barst van de mooie plannen, vooral op 
het gebied van bouwen en infrastruc-
tuur.! ROSA heeft absoluut het beste 
verhaal voor onze stad. Geloof me maar 
– ik heb verstand van verhalen.

5 Krista van Dalen, fractie-assistent
De uitdagingen die onze gemeente rijk 
is vereisen een frisse blik en creatief 
maatwerk. Ik zie in ROSA een daad-
krachtige politieke partij die constructief 
verder denkt, buiten de gebaande 
paden, op zoek naar duurzame oplos-
singen. Daar zet ik mij graag voor in!

6 Menno de Haas, steunfractielid
ROSA staat in het hier en nu, met 
respect voor het verleden, maar ook 
voor een toekomst waarin Zaanstad 
voor mijn kinderen en kleinkinderen 
een plek is waar ze willen wonen, waar 
ze zich thuis voelen. Een toekomst die ik 
iedereen gun en waar ik graag aan wil 
bijdragen.

4 Mariska Schuttevaêr, raadslid 
Zaanstad mag wat mij betreft veel 
groener worden, letterlijk en figuurlijk. 
Dat helpt de luchtkwaliteit en het vangt 
problemen op die ontstaan door ons 
veranderende klimaat. Het vergroot de 
biodiversiteit, wat hard nodig is, want 
de bijen- en overige insectenstand loopt 
dramatisch terug. Met het bevlogen en 
kundige team van ROSA moet het luk-
ken om Zaanstad Zaans te houden én 
groener en socialer te maken!
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Tekening binnenwerk: Olivier Rijcken

. spreid sport en cultuur over de hele stad. dus geen Cultuurcluster. actievere inzet op laaggeletterdheid. bestrijd (ondermijnende) criminaliteit zonder stigmatisering. liever fysieke bewaking dan camera’s. structurele ondersteuning van de buurthuizen, ook financieel. gezonde, brede scholen waar veel gebeurt, ook voor tieners. meer maatwerk in de woonruimteverdeling. zeker geen Rotterdamwet binnen Zaanstad

. de inspanningen om te verduurzamen en klimaat-
 neutraal te worden moeten fors worden opgevoerd. respect en rechten voor alles wat leeft. dus geen vuurwerk in het broedseizoen, geen jacht,
 geen commerciële dierenhandel. de luchtkwaliteit moet voldoen aan de WHO-normen. de verharding van de stad moet met 30% terug. terugdringen autoverkeer ten gunste van fiets en OV. dus blijft de Busbrug deels afgesloten

. bescherm monumenten en voorkom leegstand. breng natuur en water terug in de stad, herstel de historische structuren. geen aantasting, maar versterking van de veenweidegebieden. dus geen aansluiting A8-A9, maar wel maatregelen voor Krommenie. we bouwen zo veel als mogelijk is - en niet meer. democratie terug naar de dorpen en wijken middels wijkraden. geen overbodige extra bestuurslagen  als de Metropoolregio Amsterdam,  
wel regionaal overleg. zet in op duurzaam toerisme, verspreid in tijd en plaats. het gemeentelijk apparaat moet klantvriendelijker worden. zorgvuldige omgang met ict en data op alle niveaus. maak haast met de transformatie van leegstaande bedrijfsruimte 

 naar woningen. de rioolheffing kan omlaag
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WAT IS ROSA?

WWW.ROSA-ZAANSTAD.NL           ROSAZAANSTAD             ROSA_ZAANSTAD               ROSA ZAANSTAD - YOUTUBE                 075 63 13 819                 INFO@ROSA-ZAANSTAD.NL


