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Beste lezer,
Dit is het korte verkiezingsprogramma van D66 Zaanstad. Hierin vertellen we
wat we als partij de komende vier jaar willen gaan doen. Gemeente Zaanstad
heeft niet zoveel geld te besteden. Tegelijkertijd kost de jeugdzorg steeds meer
geld. Daarnaast moeten we belangrijke keuzes maken om te zorgen dat we het
klimaatprobleem oplossen. D66 Zaanstad heeft zin om hier de komende vier
jaar wat aan te doen. D66 heeft altijd zin om dingen op te lossen. Elk probleem
geeft ons kansen om het beter te doen. Om het oude vieze achter ons te laten
en het nieuwe schone te omarmen.
In dit korte verkiezingsprogramma kun je 66 standpunten van ons lezen. Deze
standpunten hebben we samen met andere mensen in de stad en daarbuiten gemaakt. Zo weten we
dat ons programma wordt ondersteund door mensen met kennis. Ik bedank hen graag. Bij D66
Zaanstad zitten mensen die houden van Zaanstad. Tegelijkertijd zijn we een landelijke partij en
kennen we andere mensen in Nederland en ook in het buitenland. Zij kunnen ons ook met van alles
helpen. De mensen op wie je tijdens de verkiezingen kunt stemmen, zijn heel verschillend. Of ze nou
man zijn of vrouw, van mannen houden of vrouwen, een handicap hebben of niet: je kunt er bij ons
op stemmen. We hebben daarnaast ook veel jongeren. We hopen op veel stemmen!
Flip Hoedemaeker, lijsttrekker D66 Zaanstad

Hoofdstuk 1: Meedoen, Wonen en Leven in de gemeente:
1. De overheid en jij:
De overheid is er voor jou en niet andersom. Om ervoor te zorgen dat jij de overheid vertrouwt,
moet de overheid eerst jou vertrouwen.
2. Leven met elkaar:
D66 Zaanstad vindt belangrijk dat je fijn samenleeft met je buren. Wanneer je iets voor de
buurt wil organiseren, helpen we daar graag bij. Wanneer je vindt dat je dingen beter kunt
doen dan de gemeente, mag je dat wat ons betreft doen.
3. Meedoen en meepraten:
We vinden dat de gemeente bij keuzes duidelijk moet vertellen wanneer jij wel of niet iets mag
zeggen tegen de gemeente. Daarnaast vinden we dat de gemeente jouw mening moet vragen.
Het referendum moet binnen de gemeente blijven bestaan.
4. Werk voor iedereen:
Iedereen heeft recht op werk waar je geld voor krijgt, of je nou een handicap hebt of niet.
Werk maakt je gelukkig. Werkgevers moeten hiervoor zorgen. Met de juiste hulp en
begeleiding kan iedereen werken.
5. Woningen geschikt voor iedereen:
Er moeten voldoende woningen gebouwd worden waarin je met een rolstoel kunt wonen. Bij
elk project moeten een paar woningen bij de bouw al geschikt zijn voor rolstoelen. Zo kan
iedereen meteen ergens wonen. Daarnaast kost dit minder geld dan dat we een woning
achteraf moeten aanpassen.
6. Samen-naar-school-klassen:
Er moet een samen-naar-school-klas komen. Op zo’n school zitten leerlingen met en zonder
een handicap. Hier krijgt ieder kind de hulp die het nodig heeft. Daarnaast leren leerlingen hier
van elkaar. Later maakt het in Zaanstad dan niet meer uit of je een handicap hebt of niet.

Hoofdstuk 2: Wonen
7. Voldoende werk:
Zaanstad is al lange tijd een gemeente waar mensen wonen en werken. Mensen die in onze
gemeente wonen, moeten ook kunnen werken in Zaanstad. We letten hierop als we nieuwe
woningen bouwen.
8. Zorgen voor minder vieze lucht:
D66 Zaanstad vindt het belangrijk dat de gemeente zich houdt aan de afspraken voor een
schone lucht. Vooral bij het bouwen van nieuwe huizen letten we hierop, maar ook oude
woningen maken we beter.
9. Voldoende wegen en spoorwegen:
We vinden bij D66 Zaanstad dat je makkelijk moet kunnen reizen. Omdat we nieuwe woningen
bouwen, moeten we ook kijken naar of we nog genoeg wegen of spoorwegen hebben. Het
gaat niet alleen om de auto en de trein, maar ook om het fietsen en het lopen.
10. Voldoende plekken waar je terechtkunt in de buurt:
D66 Zaanstad vindt het erg belangrijk dat er voldoende plekken in de buurt blijven waar je
terechtkunt voor hulp of om andere mensen te zien. Hierdoor leef je fijn samen in de wijk en
in de hele stad.
11. Genoeg woningen voor iedereen:
Als D66 Zaanstad willen we dat alle woningen die we bouwen passen bij de mensen die erin
gaan wonen. In elke wijk wonen weer andere mensen. Het is belangrijk dat we daar rekening
mee houden. In de ene wijk bouwen we goedkopere huizen, in de andere grotere huizen.
12. Woningen voor starters, jongeren, ouderen en nieuwkomers:
Bij D66 Zaanstad willen we ervoor zorgen dat jongeren en starters ook een woning kunnen
vinden. Mensen die beter in een ander huis kunnen wonen, moeten kunnen verhuizen. Zo
komt er plek voor mensen die die huizen nodig hebben. We vinden het belangrijk dat er
“Knarrenhofjes” komen, waar oudere mensen kunnen samenleven.

Hoofdstuk 3: Onderwijs
13. Frisse schoolgebouwen:
Corona heeft ons laten zien dat het belangrijk is dat er frisse lucht is op de scholen.
14. Het oplossen van het probleem van te weinig leraren:
D66 Zaanstad ziet graag dat er meer leraren in onze gemeente komen werken. Leraren die ver
weg wonen, moeten in onze gemeente kunnen wonen. Daarom moeten zij sneller een woning
kunnen krijgen. Daarnaast willen we dat ook jongeren en mensen met andere banen leraar
worden.
15. Ontwikkelen van de talenten van kinderen:
Kinderen en jongeren moeten de kans krijgen om extra lessen te volgen in iets wat ze leuk
vinden of waar ze goed in zijn. Die extra lessen zorgen voor kennis die we nodig hebben.
Scholen mogen zelf weten welke extra lessen ze geven.
16. Meer verschillende scholen
Als D66 Zaanstad willen we dat er nog meer verschillende scholen komen in onze gemeente.
Als dit kan, moeten kinderen met een handicap samen naar school kunnen met kinderen
zonder een handicap.
17. Duurzame schoolgebouwen:
Schoolgebouwen moeten zo snel mogelijk schone energie gebruiken.
18. Helpen van scholen:
D66 Zaanstad wil dat er genoeg hulp is voor jongeren. Nu moeten jongeren daar lang op
wachten. Daarom willen we onderzoeken of scholen deze leerlingen kunnen helpen.

Hoofdstuk 4 Klimaat
19. Naar schone energie:
We willen graag schone energie in onze stad. Hiervoor moeten we moeilijke keuzes maken.
We vinden het belangrijk dat je daarover kunt meedenken.
20. Warmte:
De gemeente moet per wijk kijken of we gebouwen kunnen verwarmen met water uit rivieren
en meren. Anders kunnen we kijken of we de warmte van fabrieken kunnen gebruiken, of
anders warmte van diep uit de aarde. We kunnen alleen stoppen met het verbranden van hout
als we de warmte ervan niet meer nodig hebben.
21. Lokaal bewaren van energie:
We moeten flink inzetten op het bewaren van energie. Wij van D66 Zaanstad willen dit opslaan
in de Silo Amerika van de voormalige Meneba fabriek.
22. Goeie isolatie van woningen:
We vinden als D66 Zaanstad dat alle woningen in Zaanstad worden geïsoleerd
23. Spullen opnieuw gebruiken

Zaanstad hergebruikt veel dingen. We vinden het belangrijk dat bedrijven dat nog meer gaan
doen, vooral kleding en eten.
24. Eten, landbouw en verandering in veeteelt:
Zaanstad maakt veel eten in Noord-Holland. We vinden het als D66 Zaanstad belangrijk dat je
kunt blijven kiezen wat je wil eten. We willen je wel verleiden betere keuzes te maken.

Hoofdstuk 5 Werk & Economie
25. Voldoende werk:
D66 Zaanstad wil dat er voldoende werk is in Zaanstad. Zo kan iedereen meedoen en heeft
iedereen genoeg geld. De komende jaren zullen er nog meer mensen gaan wonen in Zaanstad.
Het is belangrijk dat die mensen ook kunnen werken in onze gemeente.
26. Een eigen bedrijf in zaanstad
We vinden het belangrijk dat we bedrijven behouden en nieuwe bedrijven krijgen in Zaanstad.
Het is belangrijk dat we goede keuzes maken over welke bedrijven we willen hebben in onze
gemeente. We willen dat Zaanse ondernemers nog bijdragen aan onze gemeente. Daarnaast
moet de gemeente hun beter helpen.
27. Economie die hergebruikt met gebruik van schone energie:
Voor een schone toekomst is het belangrijk dat bedrijven dingen hergebruiken. Ook is het
belangrijk dat we onze energie schoon opwekken. Zo kunnen we goed en gezond blijven leven.
28. Gebruik van warmte die bedrijven maken:
Heel Nederland en daarmee dus ook Zaanstad moet energie op een schone manier opwekken.
We kunnen de warmte die fabrieken maken, gebruiken voor het verwarmen van woningen.
29. Zaankanters met een handicap doen mee:
In Zaanstad moet iedereen kunnen werken. Daarvoor is het nodig dat bedrijven zorgen voor
werk dat iedereen kan doen. Zo heeft iedereen de kans om mee te doen.
30. Zo min mogelijk reizen:
Een groeiende stad zorgt ervoor dat meer mensen onderweg zijn. D66 Zaanstad wil dat Zaanse
inwoners niet ver hoeven te reizen naar hun werk. Hierdoor wordt het minder druk op de weg
en in de trein.
31. Wonen en werken op dezelfde plekken
We willen dat we in de Achtersluispolder niet alleen kunnen werken, maar ook kunnen wonen.
Dat moet dan wel goed bij elkaar passen

Hoofdstuk 6: Verkeer & Veranderingen aan de stad
32. Verbinding A8/A9;
Als gemeente stellen we een plan op waarin we zeggen hoe het verkeer er in 2040 uit moet
gaan zien. D66 Zaanstad wil de snelwegen A8 en A9 met elkaar verbinden, zodat het verkeer
in Zaanstad-Noord ook gewoon kan blijven rijden.
33. Verplichtingen voor het verkeer bij het bouwen van minimaal 30 woningen:
Als D66 Zaanstad vindt dat je bij het bouwen van meer dan 30 huizen eerst na moet denken
over het verkeer, daarom willen we dit verplichten. Zo blijven het aantal huizen en het verkeer
in evenwicht.
34. Veilig verkeer:
Nederland gaat nieuwe regels maken. De snelheid waarmee je maximaal met de auto mag
rijden kan op vele wegen in Zaanstad worden verlaagd naar 30 kilometer per uur. Dit willen
we als D66 Zaanstad bijvoorbeeld op de Rondweg van Westerkoog. Dan kan ook de Busbug
eindelijk helemaal open.
35. Inwoners doen mee:
D66 Zaanstad gaat op veel plekken bouwen. We willen dat mensen die hier mee te maken
hebben kunnen meedenken. Zowel voordat de gemeente iets gaat doen, als tijdens
veranderingen. Zo kunnen we bij veranderingen in onze gemeente ervoor zorgen dat die
veranderingen voor iedereen kloppen.

Hoofdstuk 7: Cultuur & Sport
36. Kunst en cultuur:
D66 Zaanstad vindt cultuur heel belangrijk. Cultuur maakt het namelijk leuk om in Zaanstad te
leven. Daarom vinden wij dat er best wat geld naartoe mag. Als de cultuursector extra geld
nodig heeft vanwege de coronacrisis, geven we dat.
37. Delen van geld tussen cultuur, sport en zorg:
Door cultuur voelen jongeren zich beter. De cultuursector werkt hierin samen met de scholen
en de sportverenigingen. Bij D66 Zaanstad vinden we daarom dat een deel van het geld van
cultuur, onderwijs en sport met elkaar gedeeld mag worden.
38. Extra mogelijkheden voor cultuur in Zaanstad Noord:
Cultuur is niet alleen in het centrum van Zaandam, maar in heel Zaanstad. We bouwen aan de
cultuur in Noord. We maken duidelijke en heldere keuzes om de cultuur in onze gemeente nog
sterker te maken.
39. Sport zorgt voor verbinding:
D66 Zaanstad vindt het belangrijk dat sport voor iedereen toegankelijk is. Daarom zijn we blij
dat mensen hiervoor geld kunnen krijgen als ze dat nodig hebben. Dat geld noemen we
‘Meedoen Zaanstad’ en ‘Jeugdsportfonds’.
40. Sport en vrijwilligers:
Zaanstad heeft veel verenigingen. Wekelijks zorgen vrijwilligers ervoor dat je kunt sporten bij
een vereniging. Als D66 Zaanstad vinden we dat belangrijk en uniek.
41. Slim gebruiken van gebouwen voor verenigingen:
We vinden als D66 Zaanstad dat gebouwen voor verenigingen zo slim mogelijk gebruikt
moeten worden. Waar dit kan, gebruiken meerdere verenigingen hetzelfde gebouw.

Hoofdstuk 8: Jeugdzorg
42. Wachten op je beurt voor jeugdzorg:
D66 Zaanstad wil de jeugdzorg makkelijk bereikbaar maken. We willen kijken waarom zo veel
mensen jeugdzorg nodig hebben, misschien kunnen we ervoor zorgen dat er in de toekomst
minder mensen zorg nodig hebben.
43. Organisatie:
D66 Zaanstad vindt de wijkteams belangrijk. Het is belangrijk dat zij de steun krijgen die ze
nodig hebben. Zo kunnen we eerder zien of we te maken hebben met moeilijke zorg of niet.
Hierdoor kunnen we kinderen en gezinnen sneller naar de juiste dokter sturen.
44. Kopen van jeugdzorg:
Bij D66 Zaanstad vinden we het raar dat Zaanse jongeren heel lang moeten wachten op hulp
terwijl de bedrijven die die hulp bieden heel veel geld verdienen.
45. Ziek door te veel werk:
Bij D66 Zaanstad vinden we dat mensen die in de zorg werken te veel moeten opschrijven wat
ze doen. Wij denken dat je ze wel kunt vertrouwen, zij weten wat goed is en wat niet.
46. Eén iemand die je helpt met alles:
We vinden het als D66 Zaanstad belangrijk dat mensen die in de zorg werken weer moeten
kunnen bepalen hoe ze je gaan helpen. Dit is beter voor hen en voor jou. Daarnaast willen we
graag dat mensen die in de zorg werken met elkaar samenwerken in de regio. Daarnaast
moeten zij ook ervoor zorgen dat je niet ziek wordt.
47. Voorkomen van zorg en delen van geld:
Bij D66 Zaanstad willen we ervoor zorgen dat er niet te veel zorg nodig is. Daarnaast willen we
dat kinderen zich fijn voelen. We willen niet alleen maar geld uitgeven. We vinden het
belangrijk dat er goede scholen zijn. Ook moeten kinderen naar het theater en de sportschool
kunnen. En kinderen moeten geholpen worden door mensen die weten wat ze doen.

Hoofdstuk 9: Zorg en Hulp bij geld
48. Mensen die in de zorg werken:
D66 Zaanstad wil kijken of mensen die nu ergens anders werken ook in de zorg willen gaan
werken. Ook de mensen die voor hun familie of vrienden zorgen moeten in de zorg kunnen
gaan werken. Daarom moeten we ervoor zorgen dat zij leren hoe ze in de zorg kunnen werken.
49. Steeds meer online:
De website van de gemeente is voor veel mensen lastig en onduidelijk. Er moet een simpele
en makkelijke website komen waar je om hulp kunt vragen en waar je kunt zien wanneer je
die hulp krijgt.
50. Hulp bij geld:
Wanneer je je zorgen maakt om geld, is het nodig dat je daar snel hulp bij kan krijgen. De
gemeente moet weten hoe ze dit soort hulp wil regelen. Het is belangrijk dat jij de hulp krijgt
die je nodig hebt.
51. Zorg voor ouderen:
Onze inwoners worden ouder en hebben meer zorg nodig. Het is belangrijk dat er woningen
komen waar oudere mensen zo lang mogelijk in kunnen blijven wonen.
52. Nieuwkomers en hun huis:
D66 Zaanstad wil dat de gemeente nieuwkomers die mogen blijven wonen in Nederland moet
helpen met wonen en werken in Nederland. Nieuwkomers moeten de Nederlands kunnen
spreken en schrijven, en weten wat er allemaal wel en niet mag. Zo kunnen ze meedoen in ons
land.
53. Onderwijs in de zorg:
In Zaanstad komt er een school voor mensen die wat met techniek willen doen. Dat is nodig,
want er werken te weinig mensen in de techniek. We vinden als D66 Zaanstad dat er ook zo’n
school moet komen voor mensen die in de zorg willen gaan werken. Deze school kunnen we
misschien samen met andere gemeenten opzetten.

Hoofdstuk 10: Veilige straten en Veilig leven
54. Voorkomen dat jongeren foute dingen doen:
We moeten ervoor zorgen dat jongeren geen foute dingen doen. Dit kunnen we het beste
doen door op scholen uit te leggen wat goed is en wat niet. Als jongeren aan cultuur en sport
doen, doen ze ook minder snel foute dingen.
55. Het hebben en gebruiken van messen en wapens:
Bij D66 Zaanstad willen we een stad zonder wapens die je niet mag hebben. Daarbij maakt het
voor ons niet uit hoe oud je bent. We letten wel extra op bij kinderen.
56. Camera’s op straat en het controleren van mensen:
Bij D66 Zaanstad vinden we het belangrijk dat regels die tijdelijk zijn, ook tijdelijk blijven. We
moeten goed in de gaten houden dat die regels niet tot vervelende dingen leiden. Uiteindelijk
willen we weer naar een veilige samenleving waarin je gewoon vrij kan zijn.
57. Toestaan van lichte drugs met regels:
Al jaren vinden we bij D66 Zaanstad dat je lichte drugs, ook wel softdrugs, moet kunnen kopen
en gebruiken. Er komt eindelijk een derde coffeeshop in Zaanstad. Wat ons betreft komt die
in Zaanstad-Noord.
58. Veilig verkeer:
Bij D66 Zaanstad willen we een maximale snelheid voor de auto van 30km/uur. Behalve op
wegen waar de fiets een eigen weg heeft. Dan hoeft dat niet. Sommige mensen met een
brommer of een snorfiets rijden te hard of verkeerd. Wij vinden dat die mensen nog meer
gestraft moeten worden.
59. Veilig verkeer bij scholen
Als je je kinderen naar school brengt moet dat veilig kunnen, en bewoners in de buurt moeten
er geen last van hebben
60. Samenwerking tussen politie en boa’s:
De samenwerking tussen de politie en agenten die werken bij de gemeente (boa’s) willen wij
verbeteren. Wanneer zij beter met elkaar praten, kunnen ze beter werken. Daarnaast willen
we dat agenten in iedere wijk een bureau hebben, bijvoorbeeld bij het wijkteam.

Hoofdstuk 11: Bestuur & Geld
61. Bestuur:
D66 Zaanstad vindt dat we dat de burgemeester en wethouders hun werk goed moeten
verdelen. Zo kunnen zij het geld van de gemeente op een goede manier uitgeven.
62. Geld:
Als D66 Zaanstad willen we weten waar de gemeente geld aan uitgeeft. We willen niet dat de
gemeente te veel geld uitgeeft. Je moet als inwoner niet te veel belasting betalen aan de
gemeente.
63. Meedoen:
D66 Zaanstad komt met een plan over hoe je kunt meepraten over de keuzes die de gemeente
maakt. Het is belangrijk dat meteen duidelijk is wanneer je wat mag zeggen.
64. Samenwerking binnen de regio van Amsterdam en andere samenwerkingen:
Bij D66 Zaanstad vinden we dat de gemeente moet samenwerken met andere gemeenten
rondom Amsterdam. Samen kunnen we meer geld krijgen en nog grotere plannen maken.
65. Belasting voor mensen die een hond hebben:
D66 Zaanstad vindt we dat mensen die een hond hebben hiervoor geen belasting hoeven te
betalen. Dit kunnen we alleen doen als de gemeente genoeg geld heeft.
66. Zelf doen:
Wanneer je denkt dat je iets beter of goedkoper kan doen dan de gemeente, vindt D66
Zaanstad dat je dat zelf moet kunnen doen. Ook als je samen met anderen werk van de
gemeente wil doen, moet dat kunnen. Je krijgt dan geld van de gemeente om dat te doen.

