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Einde van lockdown 
 
Wat bleef er over van vrijheid in Zaanstad tijdens de lockdown? We moesten ons 
onderwerpen aan iets dat niets met democratie te maken heeft. Het komt volgens BVNL 
vooral door de angst van hogere machthebbers die maar geen greep kunnen krijgen op de 
‘kinderen van de welvaartstaat’. Het gevolg is dat we steeds verder werden beperkt in onze 
mogelijkheden om ons te ontwikkelen, te reizen en te vermaken.  
Onze burgemeester in Zaanstad is voorzitter van de zogeheten Veiligheidsregio, maar daar 
hadden we niet veel aan. Hij liet nooit eens zijn tanden zien als autonome bestuurder van onze 
gemeente en bleef braaf aan de leiband lopen van het ministerie. Op de maatregelen werd 
voor Zaanstad nooit een uitzondering gemaakt. Het landelijke regiem werd door hem honderd 
procent ondersteund.  
De gevolgen van het platleggen van winkelcentra, sportscholen, terrassen en scholen zijn 
enorm. De vraag is of Zaanstad door corona ‘bezet gebied’ blijft. Ondernemers die zich tot in 
details aan de maatregelen houden, moeten niet langer te horen krijgen dat toch alles op slot 
blijft. BVNL Zaanstad zal dit aan de kaak blijven stellen en zoekt naar de weeffouten in deze 
deken van beperkingen. Dat is onze strijd tegen de lockdown van Zaanstad. 
 

- Ondernemers die voldoende veiligheidsmaatregelen nemen niet langer beperken. 
- Het is verwerpelijk dat burgers pas na testen vrijheid van handelen krijgen. 
- De integriteit van het menselijk lichaam van de Zaankanter moet gerespecteerd. 

 
 

Bouw en mobiliteit 
 
De Metropool Regio Amsterdam (MRA) is een grote bedreiging van de vrijheid en autonomie 
van Zaanstad. We zijn een vazalgemeente aan het worden. Aan onze grenzen verrijzen 150 
meter hoge windmolens, ongeacht onze eigen bouwplannen voor wonen in dat aanpalende 
gebied. En die woningen hebben we nodig, want´overlopers´ vanuit de hoofdstad leggen toch 
al massaal beslag op de woningvoorraad, zonder dat hier op wordt ingegrepen. Het drijft de 
prijzen van huizen extra op.  
Bovendien komt de bouw van nieuwe appartementen uiterst langzaam op gang. Nieuwe 
woonwijken met laagbouw en voldoende parkeergelegenheid worden onvoldoende gepland, 
omdat vooral ‘linkse’ en ‘klimaat’ politici in Zaanstad stemmen voor uitsluitend 
binnenstedelijk bouwen. Wij zijn voor bouwen in het Guisveld, waar een hele nieuwe stad uit 
de grond kan worden gestampt. Tenminste als er een rechtse wind gaat waaien in Zaanstad.  
Door aanwas van de bevolking zijn we ook afhankelijk van de geldstromen richting 
wegenstructuur. De A8 aansluiten op de A9 is alleen mogelijk als er voldoende politieke druk 
wordt gezet. Denk daarbij eens aan de vele oplossingen voor binnenwegen die mogelijk zijn 
als het NS-spoor over meerdere kilometers wordt verlaagd. Het voorkomt dat de 
infrastructuur in Westerkoog en de gebieden er omheen verder dichtslibt. U bent als kiezer in 
staat die druk op te voeren. Stem op ons. 
 

- Autonomie Zaanstad niet aantasten met gemeenschappelijke regelingen. 
- Wie een woning koopt in Zaanstad moet er zelf in gaan wonen. 
- Infrastructuur verbeteren met nieuwe aansluitingen en verbindingen. 
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Behoud van cultuur 
 
De langzame vervaging van onze Zaanse cultuur moet worden gestopt. Zwarte Piet, Derde 
Pinksterdag en gereglementeerde verkoop en afsteken van vuurwerk moeten worden 
beschermd. Anders dreigen deze typisch Zaanse cultuurelementen voor goed te verdwijnen. 
Zaanstad kent veel nieuwkomers, maar dat mag niet betekenen dat we ons cultureel erfgoed 
daarvoor moeten inleveren. Onze taal is Nederlands en vooral de jeugd met ouders van 
buitenlandse komaf moet daar dagelijks mee in aanraking komen. Het is geen bemoeizucht als 
ouders met een vreemde taal daarop worden aangesproken. Het bevordert de 
ontwikkelingsmogelijkheden van die jeugd. Ze zullen ons er later dankbaar voor zijn.  
Het omgekeerde gebeurt met het Zaanse erfgoed. Erfgoedridders van diverse pluimage 
bepalen buiten de gemeente om welke particuliere panden in Zaanstad beeldbepalend zouden 
zijn. De eigenaren hebben er dan bijna niets meer over te vertellen. BVNL Zaanstad ziet hier 
een vorm van onteigening die niet thuis hoort in een vrije democratische samenleving als de 
onze. Eigenaren moeten hun eigen plannen met hun pand uit kunnen te voeren. Dat kan in 
veel gevallen ook met behoud van architectonische waarden. Eigendom gaat boven 
historische verzinsels. Wij zullen aantonen dat in Zaanstad op dit punt met twee maten wordt 
gemeten. 
 

- Je komt naar de Zaanstreek om een Zaankanter te worden. 
- Erfgoed beschermen mag niet ontaarden in museale verstarring. 
- Vuurwerk is en blijft onderdeel van de Zaanstadse cultuur. 

 
 

Burgerlijke plichten 
 
We zien dat een extreem links bewind in Zaanstad de afhankelijkheid van hulp en 
ondersteuning van de bevolking steeds groter maakt. In de minder welvarende wijken als 
Poelenburg en Peldersveld wordt dagelijks een heel leger hulpverleners losgelaten. De kosten 
voor deze wijk zijn per bewoner – houdt u vast – zelfs 10 keer hoger dan in wijken en dorpen 
waar de bevolking in staat is zichzelf te redden. De BVNL Zaanstad ziet hier een belangrijke 
missie: stop dat pamperen zonder financiële limiet. De sociale inspanning van een gemeente 
heeft haar grenzen. Zeker als er al een faillissement dreigt wegens structurele overbesteding 
met name door vriendjespolitiek in cultuur en verduurzaming. Zaanstad smijt met geld en de 
belastingbetaler draait op voor de almaar stijgende kosten van die linkse en groene avonturen.  
Een andere plicht voor burgers is om waar mogelijk te participeren in stedelijke 
ontwikkelingen en het op orde houden van de eigen woonwijken. Dit blijkt in Zaanstad een 
farce te zijn geworden. Participatie is niets anders dan de organisatie van verzet tegen alles 
wat nieuw is. BVNL Zaanstad zal voorstellen doen ter verbetering van dit belangrijke proces. 
We gaan bouwen aan de toekomst van Zaanstad door - wat inspraak en medezeggenschap 
betreft - gebruik te maken van de moderne technologische mogelijkheden van online 
platforms. 
 

- Afhankelijkheid van hulp en ondersteuning moet worden verminderd. 
- Culturele organisaties moeten zelf financieel de broek ophouden. 
- Participatie organiseren met publieke online platforms. 
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Handhaving op peil 
 
Door de ongeremde spilzucht van het college van Burgemeester & Wethouders van Zaanstad 
leven we met zijn allen op de rand van de financiële afgrond. We zijn praktisch gezien een 
zogeheten Artikel 12 Gemeente, volkomen afhankelijk van ´Den Haag´. Het gevolg is dat dit 
college openlijk toegeeft dat de handhaving inspanningen “op een laag pitje zijn gezet”. Dit is 
een schandalige zaak en zal de komende vier jaar door BVNL Zaanstad keihard aan de orde 
worden gesteld. Hier betalen we geen belasting voor. Dit is ontoelaatbaar voor u als inwoner.  
Minder handhaving leidt in Zaanstad, met meer achterstandswijken dan de rest van het land, 
tot verloedering. Er zijn burgers die een zeer smalle beurs hebben en soms op straat leven. 
Zelfs mensen met een baan kunnen niet langer hun torenhoge huur betalen en wonen nu in 
hun auto of kamper op afgelegen parkeerplaatsen. Hier moet de gemeente dagelijks op 
controleren. We zien overal in Europa en nu ook in ons land dat dit verschijnsel toeneemt. 
Het betekent een vergroting van het risico van wetteloosheid in onze straten en buurten. 
Anarchie veroorzaakt ook roekeloos rijden, zowel in de straten als op de fietspaden en er 
wordt duidelijk niet of nauwelijks gehandhaafd. Een andere kwestie is het sluiten van 
drugspanden in Zaanstad. Het is de enige manier om het probleem van illegale kweek van 
hasj aan te pakken. BVNL Zaanstad wil daarvoor langere sluitingstijden. De eigenaren en 
bewoners van de panden die hier bewust of oogluikend medewerking aan verlenen zeggen 
´ich habe es nicht gewust´, maar daar trappen wij niet in.   
 

- Harder en consequenter optreden tegen roekeloos rijden. 
- Sluiten of zelfs geheel onteigenen van drugspanden in Zaanstad. 
- Voorkomen dat mensen gaan wonen in auto of kamper. 

 

 
Openbare orde 
 
De openbare orde in Zaanstad staat onder druk. Er zijn jeugdbendes die de stations en pleinen 
onveilig maken. De politie heeft zich teruggetrokken in het hoofdbureau in Zaandijk. De 
buurtagent zit achter een bureau in dat bastion van onze Hermandad in plaats van in de wijk 
een eigen stek te hebben. Burgers vragen zich af of ze ´s avonds laat op straat nog wel veilig 
zijn. BVNL Zaanstad is een duidelijk rechtse partij en is overtuigd van de preventieve 
werking van ´blauw op straat´. Ook de BOA´s mogen van ons beter worden uitgerust, zodat 
zij meer respect afdwingen bij overtreders. Hulpverleners moeten beter ondersteund worden 
door rechtshandhavers dan nu het geval is. Misdaadcijfers moeten naar beneden en het gevoel 
van veiligheid bevorderd. De nieuwe scanauto voor het constateren van parkeerovertredingen 
werkt misschien efficiënter, maar de uitstraling van geüniformeerde BOA´s in onze straten 
zijn we daarmee kwijt geraakt. Dit college houdt geen rekening met psychologische effecten 
van haar beleid. Wij zullen haar daarop blijven aanspreken. 
 

- De buurtagent terug in de woonwijk met een eigen kantoor. 
- Meer bewakingscamera´s op onveilige locaties. 
- Steun voor onroerend goed eigenaren t.b.v. beveiligen tegen inbraak. 

 
 

Technostad Zaanstad 
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De Zaanstreek is doordrenkt met een groot besef van eigenwaarde. Dit is vooral gestoeld op 
de grote ontwikkelingen in het verleden, zoals de scheepsbouw en de slimme exploitatie van 
molens en de technologisch hoogstaande voedingsindustrie. Maar in plaats van teveel om te 
kijken naar het verleden, is het nodig de blik op de toekomst te richten. BVNL Zaanstad heeft 
grote plannen voor de komende vier jaar. Wij zullen de mogelijkheden van technologie 
bepleiten voor het aanwenden voor essentiële overheidstaken wat betreft veiligheid, 
eenzaamheid, obesitas en onderwijs. Tegelijkertijd is het mogelijk om technologie in een 
museale omgeving dicht bij de mensen te brengen in wat wij al vast noemen de TechnoToren. 
Een mogelijke vestigingsplek is wellicht de locatie Figaro bij het stadhuis en het centraal NS 
station in Zaandam. Hier kunnen dan zowel toeristenstromen als schoolklassen en gezinnen 
genieten van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van drones, robots, kunstmatige 
intelligentie (AI). Wat dus te zeggen van een permanente show van de eerste drone-auto - die 
nota bene in ons eigen land al in productie is - op een van de vele verdiepingen van de 
TechnoToren! Laat ons deze belofte waar maken. 
 

- Technologische exposities maken van Zaanstad een smart city. 
- Obesitas hulpprogramma´s met AI aanbieden aan burgers. 
- Zaanstad krijgt platform voor drones naar Amsterdam en Schiphol. 

 
 

Aanpak ambtenaren 
 
De ambtenaren van Zaanstad maken er een potje van omdat ze niet goed worden aangestuurd. 
U merkt dat niet vanaf de comfortabele bank in uw woonkamer. Maar de raadsleden van 
BVNL Zaanstad hebben vier jaar lang gezien hoe zowel bewoners als bedrijven worden 
gekoeioneerd. Vooral de gemeentelijke afdelingen die over de vergunningen gaan leiden een 
aan corruptie grenzend bestaan. Er is een ingrijpende reorganisatie nodig om het ambtelijk 
apparaat weer in het gareel te krijgen. Kleine koninkrijkjes moeten worden afgebroken en 
vriendjespolitiek van het college van B&W moet worden bestreden. Dit laatste kan alleen 
maar vanuit de gemeenteraad en daar moet een rechts blok in 2022 eindelijk weer de 
overhand krijgen. BVNL Zaanstad wil daar onderdeel van uitmaken. De kosten van een slecht 
functionerende overheid zijn gigantisch. Onze fractie heeft uitgerekend dat het denkbaar is dat 
er op een jaarlijkse begroting van 650 miljoen wegens traagheid, starheid, onprofessioneel 
gedrag en helaas ook pure onkunde wel 100 miljoen euro verloren gaat. Denkt u eens aan alle 
geweldige projecten die we met een dergelijke hoeveelheid geld kunnen realiseren. Afgezien 
nog van het feit dat er in Zaanstad eindelijk weer eens een belastingverlaging wordt 
doorgevoerd. 
 

- Het ambtelijk apparaat inrichten op vakbekwaamheid en dienstbaarheid. 
- De burger op één en dus vergunningen sneller verlenen. 
- Zaanstad weer een goed gemanagede gemeente zonder kans op Artikel 12. 

 
 

Politieke vernieuwing 
 
We zijn als fractieleden van BVNL Zaanstad jarenlang getuige geweest van een politiek 
stelsel dat totaal is uitgehold. De geheimhoudingsplicht van raadsleden voorkomt dat we 
openlijk kunnen praten over belangrijke zaken. Het is een geluidsmuur waarachter 
onbekwame wethouders zich graag verschuilen. Vragen kun je wel stellen als raadslid, maar 
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als je te dicht bij een ongemakkelijke waarheid komt krijg je geen antwoord, zelfs niet na de 
hiervoor toegestane periode van 5 lange weken responstijd voor de gemeente.  
Democratie gaat in Zaanstad daardoor niet verder dan het goedkeuren van een motie voor een 
kleine verbetering van het leefklimaat op detailniveau. En die motie wordt vervolgens gewoon 
niet uitgevoerd als de portefeuille houdende wethouder er geen zin in heeft. 
Er is bovendien weinig of geen weerstand in de raad tegen besluiten op basis van foute 
berekeningen. Wij willen daarom dat de gemeente voor het maken van beleid uitgaat van 
geconstateerde feiten en niet van algemene rekenmodellen, zoals te vaak gebeurt. Sommige 
raadsleden stellen dit bij de budgettering van bepaalde financiële posten aan de orde, maar 
worden met een kluitje in het riet gestuurd.  
Andere raadsleden kan het niet schelen wat het kost, want ze handelen vooral vanuit 
ideologische motieven, vaak zonder dat ze dit zelf helemaal beseffen. Wanneer je hen in het 
debat daarop aanspreekt geven ze niet thuis en zwijgen. Deze raadsleden worden dan onzeker 
want ze redeneren meer vanuit politieke onderbuikgevoelens. Wij laten ons daardoor niet 
afschepen en gaan hard in de aanval.  
 

- Vragen van raadsleden moeten binnen 2 dagen worden beantwoord. 
- Politiek dualisme moet leiden tot echte debatten in Zaanstad. 
- Beslissen op basis van metingen en niet van ambtelijke standaarden. 

 
 

Zaandam en de rest 
 
De mentaliteit in de gemeente gaat uit van een tweedeling: Zaandam en de rest. Opvallend 
vonden wij dat er voor de ‘buitengebieden’ als Krommenie, Wormerveer, Zaandijk, Koog aan 
de Zaan en Assendelft weinig of geen structurele verbeteringen worden bedacht. Het is 
lapwerk of er gebeurt niets. Er zijn wél 80 kostbare breedvoerige besprekingen geweest met 
burgers en organisaties, maar daar schiet u nu niet veel mee op. Met name het doortrekken 
van de A8 snelweg is van grote betekenis voor de lokale mobiliteit en luchtkwaliteit, maar dat 
laat al decennia op zich wachten.  
Die dorpen en plaatsen doen eigenlijk nauwelijks mee in het grote spel der politieke krachten 
van Zaanstad. Wel is er de inzet van een aantal politieke en particuliere partijen voor het 
bevriezen van het aanzien van dorpen en plaatsen. Daarvoor is een onzinnig plan ontwikkeld 
met de titel ‘Dijken, Linten en Paden’. Het gevolg is dat de bewoners in die plaatsen hun 
tuinheg niet meer zo maar mogen snoeien of het tegelpad verleggen zonder daarvoor eerst 
toestemming of zelfs een vergunning aan te vragen. Het is onderdeel van het streven om van 
de buitengebieden van Zaanstad één groot openluchtmuseum te maken. 
BVNL Zaanstad is een zakelijke partij. Van ons krijgt u voor al deze onderwerpen een 
scherpe analyse en ‘out of the box’ oplossingen. BVNL Zaanstad komt regelmatig met een 
heel nieuwe aanpak. De afgelopen jaren hebben wij bij verschillende wethouders oplossingen 
aangedragen voor omvangrijke problemen, maar wij werden genegeerd. “Fijn dat u 
meedenkt” is de maximaal haalbare respons. Zorgt u als kiezer dus dat wij in het college 
komen. Dan gaat er echt wat veranderen in Zaanstad. De toekomst van onze stad schreeuwt 
om onze invloed. Stem daarom op BVNL Zaanstad. 
 

- Het niet doortrekken van de A8 is een groot bestuurlijk schandaal. 
- Buitenplaatsen moeten zich weer als deelgemeente organiseren. 
- BVNL: ‘out of the box’ oplossingen voor omvangrijke problemen. 
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Fijn dat u over onze ideeën en doelstellingen hebt willen lezen. 
 
Fractie BVNL Zaanstad: 
Homme Heida en Koert Calkhoven 


