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WAT IS ER BEREIKT?

De dieren komen er beter vanaf door de nieuwe Dierenwelzijnsnota 
 Onder leiding van ROSA-wethouder Natasja Groothuismink kwam de herziene Dierenwelzijnsnota tot stand. 
Niet van bovenaf, maar in samenwerking met de dierenpolitie, Dierenzorg Zaanstreek, raadsleden en rele-
vante maatschappelijke organisaties. Mede hierdoor is de nieuwe nota een hele verbetering ten opzichte van 
de vorige, met als gevolg dat er nu onder andere jaarlijks eindelijk voldoende geld wordt uitgekeerd om de 
asieldieren op te vangen. En dat vinden wij heel sociaal!

De strijd om de arbeidersbuurtjes
Voor het Blok in Krommenie kwam redding te laat, daar 
was de beslissing al gevallen voordat ROSA in het college 
kwam, maar de overige vooroorlogse arbeiderswijken 
zijn nu mooi in kaart gebracht en beschreven. Dat is een 
voorwaarde voor behoud. 
Op dit moment gaat de discussie over de Rode Buurt in 
Zaandijk, en het ziet ernaar uit dat een groot deel van 
die buurt gerenoveerd gaat worden. Dat betekent be-
houd van historie, sfeer en het sociale netwerk, en het 
scheelt enorm veel stikstofuitstoot.
ROSA vindt hier woningbouwcorporaties tegenover zich, 
en dat zou niet nodig hoeven zijn: ook renovatie levert 
kwalitatief goede, duurzame en betaalbare huizen op. 
Daarvan zijn overal in het land voorbeelden te vinden. 

Beeldbepalende panden en 
de dijken, linten en paden
ROSA koestert gebouwen, groen, 
infrastructuur en andere landschap-
pelijke elementen die beeldbepalend 
zijn voor Zaanstad, ook als ze officieel 
(nog) geen monument zijn. 
De visie ‘Linten, dijken en paden’ 
waar het college mee kwam is een 
mooi document dat de unieke struc-
tuur van onze gemeente vastlegt en 
kan beschermen. Hij is alleen nog 
niet helemaal af, bij gebrek aan geld 
en menskracht. ROSA maakt zich 
hard voor voltooiing.
Twee jaar geleden ‘ontdekte’ ROSA 
zelf nog een uniek, bijna vergeten 
stuk erfgoed: een door de Duitsers ge-
bouwde tweepersoonsbunker (‘To- 
broek’) aan het Noordzeekanaal. Die 
is nu een gemeentelijk monument.

Beweging op De Hemmes
Na frustrerend veel lange jaren komt er nu dan toch schot in de ontwikke-
ling van schiereiland De Hemmes. De gemeente stelt een miljoen ter be-
schikking voor de herbouw van molen de Zaadzaaijer, die energie zal gaan 
opwekken voor de fraaie woonbuurt die later zal verrijzen. Tot die tijd komt 
er wellicht een woningproject voor jongeren. ROSA heeft zich hier altijd 
voor ingezet en is blij dat er eindelijk zicht is op realisatie.

Overlast door snelle bootjes
Ons bereikten verhalen over de overlast en schade die snelle bootjes aanrichten in kwets-
bare natuurgebieden. In een gezamenlijke actie met D66 vroeg ROSA hier aandacht voor 
en met succes: er kwam betere handhaving en op korte termijn volgt een registratiesys-
teem voor dergelijke bootjes, zodat overtreders makkelijker opgespoord kunnen worden. 

Een ton voor de bijen en de vlinders
Dankzij ROSA wordt er honderdduizend euro geïnvesteerd in uitbreiding van de Zaanse 
biodiversiteit. Er was namelijk een miljoen beschikbaar voor nieuwe bomen, en wij vonden 
dat daar best iets af kon voor ander belangrijk groen, zoals bij-vriendelijke bloemen en in-
heemse struiken. 
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Hogeschool voor de Handen
ROSA’s droom om een meesteropleiding voor houtbouwberoepen van de grond te krijgen is 
in deze periode aan het uitkomen. Naast de bouw van een nieuwe techniekcampus aan de 
Aris van Broekweg worden er nu gesprekken gevoerd om jongeren te gaan inzetten bij de  
realisatie van de plannen op De Hemmes en elders in de stad. Veel Zaanse bouwbedrijven 
hebben zich al aan dit plan verbonden en wat ons betreft wordt er zo snel mogelijk gezaagd, 
getimmerd en geschilderd.
Over een paar jaar weet heel Nederland: voor een echte vakman moet je aan de Zaan zijn!

Groen moeten we koesteren
In een tijd waarin de vogel- en insectenstand zo dra-
matisch teruglopen, zou je de aanwezige planten- en 
bomendiversiteit moeten uitbreiden en niet inkrimpen. 
Dit zou bijna toch gebeurd zijn, want de thematuinen 
in het Darwinpark moesten wegens bezuinigingen, zo’n 
zeventien jaar na aanleg, plaatsmaken voor “makkelijk 
te onderhouden sierheesters.” ROSA heeft dit gelukkig 
weten te voorkomen. Hoewel het onderhoud zeker extra 
aandacht nodig heeft, bestaan de bostuin, de watertuin, 
de grastuin en de moerastuin momenteel nog steeds.
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Omgevingswet
Over een klein jaar wordt de Omgevingswet van kracht. Daardoor wordt het proces rond vergunningen overzich-
telijker en sneller. Maar nog niet alles is goed geregeld: hoeveel heeft de raad te vertellen, en hoe zorgen we voor 
serieuze participatie van de inwoners? In het komende jaar zal ROSA hier heel scherp op blijven.
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Zaanlijn ondergronds
Onlangs diende ROSA een motie in die door vrijwel de hele raad werd ge-
steund. Daarin vroegen we om een serieus onderzoek naar de mogelijkheid 
om de Zaanlijn onder de grond te krijgen. Dat is een meer toekomstbesten-
dige oplossing dan al die houtje-touwtje-oplossingen die nu overwogen 
worden. In het komende jaar horen we de resultaten.

Aan de slag voor CO2-reductie
Bij de totstandkoming van de uitvoeringsplannen behorende bij de Regio-
nale Energie Strategie, zullen wij scherp in het oog houden dat het lokale 
eigenaarschap goed geborgd en uitgewerkt wordt. 
Ook zullen wij aandacht blijven houden voor de locaties van wind- en zon-
neparken, waarbij landschappelijk erfgoed niet aangetast wordt. En inte-
ressante ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie, zoals 
aquathermie, kunnen wat ons betreft niet snel genoeg uitgerold worden. 
We hebben immers een hele Zaan vol warmte!
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Voorbereid zijn op een ander klimaat
Het klimaat verandert, hoe we ook 
ons best doen dit tegen te houden. 
Hittegolven en wateroverlast verei-
sen aanpassingen aan de binnen-
stedelijke, veel te versteende ruimte. 
Hier strijdt ROSA al jaren voor en nu 
gaat het dan eindelijk gebeuren. 
Dit kan wat ons betreft niet snel 
genoeg gaan. Om gezondheidspro-
blemen tijdens hitte bij kwetsbare 
Zaankanters voor te zijn en om de 
huizen te beschermen tegen verzak-
kingen, moeten we echt snel maat-
regelen treffen. Een geluk bij een 
ongeluk is hierbij dat veel oplossin-
gen ten behoeve van de zogenaam-
de klimaatadaptatie hand in hand 
kunnen gaan met CO2-reductie en 
vergroting van de biodiversiteit.

ROSA blikt terug 
op haar eerste 

 jaren in het 
college van de 

gemeente Zaanstad
Ruud Pauw is één van de oprichters van ROSA en zit sinds 1998 in de  
gemeenteraad. Hij zag de fractie de afgelopen jaren groeien van 1 naar  
4 zetels. Ruud: ‘In maart 2018 kwam ROSA in het college. Sindsdien is het  
beleid van de gemeente veranderd. Bij het bouwen van huizen wordt mini-
maal 30% sociaal gebouwd. Dat was voor 2018 heel anders. Hierdoor kon de 
wachtlijst voor woningzoekenden extreem oplopen. Dit wordt nu langzaam 
beter. Het dierenwelzijnsbeleid is ook sterk verbeterd. Zaanstad staat zelfs 
in de top tien van diervriendelijkste gemeenten. Vuurwerkshows in parken 
zijn verboden. Dit is goed voor de vogels en andere dieren in de parken. Het 
zijn vaak kleine en onopvallende en soms ook grote dingen die het verschil 
maken met vorige colleges.’ 

Veranderingen kosten tijd. En dan zijn er ook nog de stikstofcrisis en corona. ROSA is 

desondanks trots op wat ze de afgelopen jaren heeft bereikt. En er staan nog heel veel 

plannen klaar om uitgevoerd te worden. ROSA hoopt daarom ook na de verkiezingen 

in 2022 weer mee te mogen besturen. Wij hopen opnieuw op je steun! 

Wethouder Natasja Groothuismink (zorg, onderwijs, 
werk&inkomen, monumenten&erfgoed, dierenwelzijn): 
‘Als wethouder heb ik direct invloed op het stadsbestuur. 
Ik maak hier namens ROSA deel van uit. Ik ben blij dat 
ik als wethouder kan helpen de stad mooier en socialer 
te maken.
De gemeente kijkt beter naar wat mensen nodig hebben 
en gaat meer dan vroeger met inwoners, organisaties en 
bedrijven in gesprek om oplossingen te vinden. Mooie 
voorbeelden hiervan zijn de nieuwe brug bij Haalders-
broek, het onderbrengen van daklozen in door corona 
lege hotels en het nieuwe dierenwelzijnsbeleid.
ROSA heeft bij de vorming van het college goed onder-
handeld. Daardoor is er een coalitieakkoord waar veel 
punten in staan die voor ROSA belangrijk zijn. Zo kwam 
er geen duur Cultuurcluster bij station Zaandam. En 
verder ben ik er trots op dat Zaanstad beter omgaat met 
haar vele monumenten en groen en dat de basisvoorzie-
ningen voor onder meer mensen met een uitkering veel 
beter zijn dan een aantal jaar geleden. Zaanstad is een 
stuk groener en socialer geworden.’

Jeugd en Democratie
Meteen na het aantreden van het nieuwe college nam ROSA het voortouw om de Zaanse 
scholieren meer te betrekken bij de plaatselijke democratie. Er vonden wel al incidenteel 
bezoeken van schoolklassen aan het stadhuis plaats, maar nu heeft een werkgroep uit de 
raad een samenhangend programma opgesteld. 
Het moet ertoe leiden dat elk Zaans kind minimaal een keer in zijn schoolloopbaan een 
dagdeel in de raadszaal heeft gezeten. Corona maakte de uitvoering lastig, maar de werk-
groep is er klaar voor om zo gauw het weer kan aan de slag te gaan.

ROSA deed nog veel meer en barst van de nieuwe plannen en wensen voor 

een groenere, gezondere, meer culturele, monumentale en sociale stad. 

Volg ons op onze website, via Facebook of Twitter en blijf op de hoogte.

Meedoen kan ook, graag zelfs! Mail ons om kennis te komen maken. 

Alle Zaankanters molenaar
Momenteel worden er grote plannen gemaakt voor de 
opwekking van hernieuwbare energie. Zaanstad werkt 
hierin samen met de regio Noord-Holland Zuid en de 
Zaanse raad mocht de plannen wat bijsturen.
ROSA heeft er onder meer voor gezorgd dat er meer aan-
dacht komt voor het lokale eigenaarschap van wind- en 
zonne-energie. Ook mogen windmolens met het uiter-
lijk van onze historische Zaanse molens onder bepaalde  
voorwaarden nu worden meegeteld in dit immense 
plan. En dat is wel zo leuk voor ons Zaanse landschap!GR
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