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Mensenwerk, 

      dáár gaat ‘t om. 

 

 



Voorwoord 
 
Mensenwerk, dat is het motto van de Partij van de Arbeid Edam-Volendam in de 

verkiezingscampagne voor de gemeenteraad in maart 2002. Mensenwerk geeft aan waar het 

ons om gaat. Werken voor, door en met mensen. Mensen, die aan de toekomst werken en die 

met elkaar de kwaliteit van onze leefomgeving verhogen. Dáár gaat ’t allemaal om.  

 

Edam en Volendam 

Edam-Volendam is een kleine gemeente die zo’n 29.000 inwoners telt en een lange 

wervelende geschiedenis achter de rug heeft waarin er grote verschillen waren tussen de rijke 

en de arme kom. De twee woonkernen leefden vaak hand in hand, maar ook te vaak met de 

ruggen naar elkaar toegekeerd. Deze koers is jaren zo niet eeuwen gevaren. Met de emoties 

die hiermee gepaard gaan hebben fanatieke groeperingen vooral de laatste jaren getracht 

tegenstellingen tussen de woonkernen Edam en Volendam aan te wakkeren. Zoals het er nu 

uitziet gelukkig tevergeefs. 

 

De inwoners van zowel Edam als Volendam hebben klip en klaar aangegeven dat er een 

andere politiek en een andere bestuurscultuur dient te komen. Wij juichen dit van harte toe, 

want de Partij van de Arbeid in deze gemeente probeert al jaren het roer om te gooien. 

Alhoewel onze aanhang in Edam groter is dan in Volendam, is de PvdA een partij die zich 

inzet voor de gehele gemeente. Volendam is net zo belangrijk als Edam en andersom.  

Wij hopen dan ook op een goed verkiezingsresultaat waardoor kommenpartijen met het 

opwerpen van tegenstellingen het zwijgen door de kiezers wordt opgelegd. 

 

Nooit meer terug 

We  maken als gemeenschap een intens moeilijke periode door. De afschuwelijke  ramp die 

onze gemeenschap heeft getroffen op 1 januari 2001 blijft altijd een litteken. Er komt een 

moment dat we van al onze fouten in het verre en recente verleden moeten leren.  

Wij allemaal, iedere Edammer en iedere Volendammer. We moeten met alles achter ons 

verder, maar nu  écht anders. Wij willen niet meer terug naar de tijd van onbereikbare 

gemeentebestuurders in achterkamertjes, naar vriendjespolitiek, naar dictaten, naar 

verwijzingen naar afkomst en bewaking van het DNA, nooit meer. Wij van de PvdA willen 

met elkaar aan de toekomst bouwen en wij hebben ons beeld van die toekomst in dit 

programma opgeschreven. Wellicht kunt u zich hierin vinden. Stem dan Partij van de Arbeid, 

dan werken we samen aan een samenleving met een nieuwe toekomst. 

 

Stem, want anders verandert er niets 

U, of jij als dat mag, bepaalt wát er allemaal anders moet, want jij kiest, jij stemt.  

Lees  de voorstellen die wij als Partij van de Arbeid hebben opgesteld, maar….. kijk ook naar 

de programma’s en daden van andere politieke partijen en bepaal dan wie jouw stem krijgt.  

Na de verkiezingen gaat het anders, of juist helemaal niet… dat hangt van joúw stem af. 

Alleen als je stemt verandert er iets. Wie niet kiest, kiest voor de oude situatie. Mensenwerk, 

daar gaat ’t om. Ik wens je veel wijsheid bij het uitbrengen van je stem. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Martijn Smit 

lijsttrekker Partij van de Arbeid Edam-Volendam 



Wie, Wat, Waar? 
  

Voor zaken aangaande het verkiezingsprogramma kunt u zich wenden tot de onderstaande 

kandidaatgemeenteraadsleden. 
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Inleiding en Inhoud  
 

Dit verkiezingsprogramma is onderverdeeld in W’s. Deze w’s geven gebieden aan die 

centraal staan in onze lokale samenleving. Het is wellicht een andere indeling dan 

gebruikelijk, maar het geeft wel meer projectmatig aan  welke zaken met elkaar te maken 

hebben.  
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Wonen, wijken en welstand     
 

Een andere democratie 

De achter ons liggende periode heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat er in onze gemeente op 

vele fronten beter gecommuniceerd moet worden met onze inwoners.  

Ook op het vlak van onze ruimtelijke omgeving. Wij willen ervoor zorgen dat onze inwoners 

meer betrokken worden bij de invulling van onze woonomgeving. Bij inbrei-locaties zijn wij 

van mening dat de omwonenden en andere publieke groeperingen, zoals de Vereniging Oud-

Edam of Oud-Volendam,de welstands- of monumentencommissie, hun deskundige inbreng 

vroegtijdig moeten kunnen geven. De beste ideeën en een breed draagvlak ontstaan immers 

door er samen over te praten, te overleggen en daadwerkelijke inspraak te bewerkstelligen.  

 

Een andere werkwijze 

Dit betekent dat er in de huidige werkwijze een en ander moet veranderen. We willen niet 

meer op een (te) laat moment van feitelijk al ingevulde plannen horen. Inspraak en bezwaar 

hebben nog steeds onvoldoende invloed op het uiteindelijke plan.    

 

Een andere houding 

Dit betekent dat informatieavonden en hoorzittingen niet meer met dichtgetimmerde plannen 

aan onze inwoners gepresenteerd mogen worden. De informatieavonden worden, naar ons 

idee, gehouden bij het begin van de gedachtenvorming. Pas daarna gaat het gemeentebestuur 

met de inspraakgegevens onder de arm aan de slag met het maken van concrete plannen.  

Dit betekent natuurlijk niet dat er met alle individuele wensen rekening gehouden kan worden 

(individuele wensen moeten individueel besproken te worden), maar wel dat je als bestuur 

weet wat er leeft bij de inwoners en bij de betrokken organisaties. De inwoner dient meer 

serieus genomen te worden. Deze basishouding van een nieuw gemeentebestuur is een uiterst 

belangrijk uitgangspunt voor een open en toegankelijk bestuur. Een omslag in de 

bestuurscultuur.  

 

Een andere bestuurscultuur coalitievoorwaarde  

Na de verschrikkelijke ramp heeft het gemeentebestuur gelukkig al een ‘democratische 

ommezwaai’ gemaakt, maar in de visie van de Partij van de Arbeid dient dit verder gaan.  

In coalitiebesprekingen direct na de verkiezingen moet deze transparante bestuurscultuur in 

beleid worden vastgelegd. Dit om het gevaar van afglijden naar de situatie van voor de ramp 

te voorkomen. De Partij van de Arbeid wil nooit meer, dat welke coalitie dan ook achter 

gesloten deuren regeert. Doorzichtig besturen is waar de PvdA voor staat, want hiermee zet je 

een ferme eerste stap in het herstel van het vertrouwen in de plaatselijke politiek. 

 

Naar de mensen toe gaan 

Ook bij grootschalige bouwprojecten is de Partij van de Arbeid een voorvechter van 

doorzichtig besturen. Het houden van enquêtes onder groepen van onze inwoners is hier een 

prima middel voor. De bouwer (gemeente of projectontwikkelaar), maar ook de andere 

betrokkenen doen hier hun voordeel mee. Bij bouwprojecten moet er uitdrukkelijk aandacht 

zijn voor beeldbepalend en energiezuinig bouwen. We bouwen immers voor onze inwoners! 

Wij willen dat beeldbepalende kwaliteitseisen in de bestemmingsplannen worden vastgelegd, 

zowel bij inbrei- als uitbreidingslocaties. 

 



 

Nieuwe bouwlocaties 

In ons vorige verkiezingsprogramma hebben wij ons ingezet om bebouwing van de 

Zuidpolder te voorkomen. In onze visie was het verstandiger om voor de noodzakelijke 

woningbouw te kiezen voor de locatie aan de Lange Weere, het gebied vanaf de Bowling 

richting N247. Inmiddels is echter vast komen te staan dat de Lange Weere is aangewezen als 

onderdeel van de ‘Ecologische hoofdstructuur’, een natuurbestemming waar niet gebouwd 

mag worden van de provinciale- en rijksoverheid. Deze locatie is hierdoor voor de komende 

jaren feitelijk uitgesloten als bouwlocatie. De PvdA Edam-Volendam vindt het enorm jammer 

dat, gezien de ontsluitingsmogelijkheden en de gunstiger infrastructuur, hier verboden wordt 

te bouwen.  

 

Wij hebben er vervolgens voor gekozen het standpunt van de provincie inzake het bebouwen 

van de Zuidpolder af te wachten en bij een eventueel groen licht van de provincie bedongen 

dat bij bebouwing er geen noordelijke ontsluitingsweg komt en dat een groengebied langs de 

Keetzijde wordt aangewezen. Onder deze voorwaarden, die zijn overgenomen door de 

collegepartijen, hebben wij ingestemd met de bebouwing van de Zuidpolder.  

 

Wonen is ook genieten  

Inmiddels is het zo dat de provincie eind 2002 gaat besluiten of de Zuidpolder werkelijk een 

bouwlocatie wordt of niet. Als Partij van de Arbeid willen we ervoor zorgen dat bij de 

invulling van dat gebied de natuur ook de ruimte krijgt. Het gebied achter de Molenbuurt 

langs de Keetzijde blijft, net als een strook langs de dijk, een groene zone. De groene zone zal 

ingericht moeten worden als een waterbergend en parkachtig gebied. Een gebied om te 

wandelen, te spelen en te genieten van de natuur.  

 

Wonen is ook leven 

De te bebouwen zône zal in onze visie levendiger bebouwd moeten worden dan in de 

aanwijsbare wijken waar grote groepen leeftijdsgenoten zijn gehuisvest. Levendig betekent 

voor de PvdA dat er gedifferentieerd voor verschillende groepen inwoners gebouwd wordt. 

Het is onnatuurlijk en geestdodend om je gemeente in te richten met wijken waarin alleen 

leeftijdsgenoten wonen. Planologisch kan dit een oplossing lijken op de korte termijn voor de 

grote groep jonge mensen die een woning zoekt. Sociaal leidt dit op den duur tot een niet 

inspirerende eentonigheid en zelfs tot een isolement in de plaatselijke samenleving van de 

wijkbewoners, waar dan op bestuurlijk niveau nauwelijks meer iets aan te doen is: het 

inrichten van een wijk is onomkeerbaar. Niet de visie Ruimtelijk Ordening, maar de 

onderstaande visie Volkshuisvesting heeft hierin een hogere prioriteit. Levendig betekent 

gedifferentieerd bouwen, voor alle leeftijdscategoriën.  

 

Wonen is veel meer dan bouwen 

Levendig betekent ook dat er ruimte is voor kleinschalige voorzieningen zoals parkjes, 

pleinen en winkels. Waterkanten kunnen natuurlijker worden aangelegd. Dus geen steile 

rechte beschoeingen en afgedamde slootjes. Water moet in verbinding staan met omliggend 

water. Water dus waar vogels, eenden en vissen in willen leven. Water waar je in kunt varen.  

Kortom, als de Zuidpolder bebouwd gaat worden dan moet het een leefbaar gebied worden 

voor zowel de jeugd, de jongeren en de ouderen bij elkaar. Wonen betekent daarom veel meer 

dan alleen maar bouwen. De Partij van de Arbeid zal zich hier nog meer voor inzetten, want  

gevarieerd bouwen en prettig wonen heeft een grote impact op onze gezamenlijke toekomst. 

Een belangrijk uitgangspunt is hier: Uitgaan van wat was als het om inrichten van de 

leefomgeving gaat. 



 

  

Zien dat je in Edam-Volendam woont 

Een absoluut gevolg van bovenstaande visie is het streekgebonden bouwen. Bouwen we de 

Zuidpolderwijk, dan bouwen we ook naar het beeld van de historische context. Edam en 

Volendam zijn van oudsher Zuiderzeeplaatsen. De Zuidpolder is historisch erfgoed.  

De architectuur van de Zuidpolderwijk kan hier prachtig op aansluiten. De welstands-

commissie, de verenigingen Oud Volendam en Oud Edam en de raadscommissie Ruimtelijke 

Ordening en Planologie dienen hierin een veel grotere rol te spelen dan voorheen het geval 

was; zij dienen in deze vooraf om advies gevraagd te worden en geïnformeerd te worden over 

de voortgang.  

 

De oude kom van Volendam 

Wij hebben enige tijd geleden een onderzoek gedaan in de oude kom van Edam over Wonen, 

Leven en Ondernemen. Juist in Edam, omdat deze Schone Slaapster in een achterstandsituatie 

verkeerde door het kommenbeleid van VD’80. De inwoners van Edam deden duidelijke 

uitspraken over hun woon- en leefomgeving. Hun standpunten zijn meegenomen in een plan 

om de oude kom van Edam veiliger en leefbaarder te maken. De eerste fase van dat plan is 

inmiddels gerealiseerd. Hier is bijvoorbeeld het verkeersplan Oude Kom een uitvloeisel van.  

De Partij van de Arbeid wil dat het gemeentebestuur na de verkiezingen op korte termijn 

initiatieven neemt en een vergelijkbaar onderzoek houdt in de oude woonkern van Volendam.  

De bewoners kunnen zich dan uitspreken over hoe de oude kom verbeterd en aangepast  moet 

worden. 

De inwoners van Volendam worden, als het aan ons ligt, vroegtijdig betrokken in de 

beleidsvorming rond de leefbaarheid van de kom Volendam. Dit draagt ook weer bij aan het  

transparant besturen en zal het vertrouwen in de plaatselijke politiek een duw in de goede 

richting geven. Wij zijn voorstander van een plan beschermd dorpsgezicht Volendam. 

Hierdoor zouden waardevolle monumenten, zoals het oude postkantoor aan de Haven, 

behouden kunnen worden.  

. 

De oude kom van Edam 

Het Oorgat wordt bebouwd. De PvdA heeft tegen de wijze van bebouwen gestemd.  

Wij wilden streekgebonden bouwen, dat wil zeggen huizen die passen binnen het karakter en 

de sfeer van het Oorgat. De andere partijen hebben het plan echter ondersteund, zodat dit nu 

niet meer terug te draaien is.  

Het speelterrein dat wordt opengehouden voor een eventuele Noordelijke ontsluiting, wordt 

(als het aan de PvdA ligt) bebouwd. Door onze college-deelname zijn de oorspronkelijke 

plannen voor een Noordelijke onsluiting over/door het Oorgat door de Zeevang geschrapt. 

Een Noordelijke ontsluitingsweg is voor ons onbespreekbaar en zullen wij dan ook onder 

geen beding accepteren.  

 

De Partij van de Arbeid is van mening dat de invulling van het Tuinierspad en de (voormalige 

‘bejaardenwoningen’ voor Noorderstraat (sloop en herbouw) een fantastische kans is om met 

een open en transparante bestuurshouding te starten. Wij zijn ervan overtuigd dat deze 

werkwijze in het voortraject weliswaar de nodige inspanning kost, maar die inspanning zal 

zich zeker terugverdienen. De PvdA is voorstander van betaalbare huurwoningen in dit 

nieuwe project. Ook woningen waaraan zorg gekoppeld is, kunnen hier worden gepland. 

 

Indien de industrie aan de Baandervesting-Het Marken (Korsnäs) naar het industriegebied 

verhuist, zal ook de open bestuurshouding het sleutelmodel zijn voor de invulling hiervan.  



Het is nog te prematuur om hier al uitspraken over te doen, maar als schot voor de boeg 

menen wij als PvdA dat hier een invulling aan gegeven zou moeten worden zoals elders op de 

Baandervesting is gerealiseerd, waarbij rekening gehouden wordt met de bijzondere 

architectuur van het fabrieksgedeelte. Bovendien kan hier ruimte geschapen worden voor 

woon/werkcombinaties. Het terrein is een uitgelezen locatie voor een ondergrondse 

parkeergarage.  

 

Monumentenzorg en Oude Kommen  

Wij vinden dat de taakstellingen van de monumentencommissie verbreed moet worden. 

De monumentencommissie zou zich meer bezig moeten houden met de nieuwe architectuur 

en planologie. Aandacht voor de esthetische kant van bouwen en het behouden van 

beeldbepalende gebouwen moeten meer in balans komen met de financiële uitgangspunten. 

Dit is volgens ons een goede investering op termijn.  

Niet alleen gebouwen vallen onder monumentenzorg. Wij vinden dat binnen het beschermd 

stadsgezicht ook de inrichting van de openbare ruimte, zoals lantaarnpalen en bankjes, 

passend moeten zijn in het stadsbeeld. De Monumentenverordening moet zodanig worden 

aangepast dat er een “monumentale toets” plaatsvindt voor dit soort zaken.  

 

 

 

 

 



Wegen, vervoer en verkeer . 
 

Ontsluiten 

De PvdA maakt zich zorgen over de verkeersdruk en -drukte in onze gemeente. Vooral de 

doorgaande routes via de Dijkgraaf Poschlaan en de Julianaweg worden te zwaar belast. 

Gezien de dagelijkse verkeersdruk kan worden vastgesteld dat een onderzoek naar de 

noodzakelijkheid van een westelijke ontsluitingsweg onontkoombaar is, zo vindt de PvdA.  

 

De dijk 

De verkeersproblematiek rond de haven van Volendam is nog steeds niet opgelost.  

Wij zijn voorstander van het alternatief van de ‘autobuslus’ op het parkeerterrein achter hotel 

Spaander. Toeristen worden afgezet op het parkeerterrein en de bus rijdt terug naar een 

parkeerterrein aan het begin van het Noordeinde, waarna deze de toeristen later weer ophaalt. 

Het busverkeer wordt met stoplichten geregeld, zodat de bussen elkaar niet hoeven te 

passeren. Het alternatief geeft ook ruimte voor het aanleggen van een beschermd fiets- en 

wandelpad en het instellen van een 30-km zône op het Noordeinde. Dit alternatief heeft 

tegelijkertijd het voordeel dat de dijk autovrij wordt. Dit zal de aantrekkelijkheid en vooral de 

veiligheid voor bezoekers en de inwoners sterk verhogen. 

 

Oude kom Volendam 

Grote zorg heeft de PvdA voor het steeds drukker wordende verkeer in de oude kern van 

Volendam. Onderzoek naar de mogelijkheden van een tweede ondergrondse parkeergarage 

is dringend gewenst. Opties kunnen een parkeergarage onder het parkeerterrein van de Amvo, 

onder het Europaplein of een parkeervoorziening bij de entree van Volendam zijn, vanaf de 

Zeddeweg. 

 

Oude kom Edam 

Het centrum van Edam wordt teveel belast door autoverkeer. In het Verkeersplan Oude Kom 

Edam zijn belangrijke stappen genomen om de Oude Kom verkeersveiliger te maken.  

Ook zijn er maatregelen getroffen om Edam autoluwer te maken en de stroom autoverkeer 

van toeristen beter op te vangen. Deze maatregelen gaan nog niet ver genoeg. De PvdA wil 

een ondergrondse parkeergarage aanleggen tegen het centrum van Edam. Langs de 

Baandervesting is een voor de hand liggende locatie, maar ook een parkeergarage onder het 

busstation zien wij als een geschikte plek. Als deze garage een feit is, wordt het verkeersplan 

verder geactualiseerd. Dit houdt in dat een aantal straten autovrij  wordt gemaakt en de 

overige straten autoluwer. Het systeem met de blauwe zône kan in die situatie vervallen. 

Uiteindelijk zal de leefbaarheid van de binnenstad sterk verbeteren.  

 

Verkeersbordvrije zône en handhaving verkeersregels 

Wij zijn voorstander van een proef om een bepaald gebied in de kom Edam of in Volendam 

verkeersbordvrij te maken. Uitgangspunt hierbij is dat alle verkeer van rechts voorrang heeft. 

We kunnen ons voordeel doen door bij andere gemeenten te informeren. Om de 

verkeersveiligheid te verstevigen en het parkeerbeleid te laten slagen moet steviger dan nu het 

geval is ingezet worden op handhaving. Overtreders van verkeers- en parkeernormen moeten 

bij uitzondering geen bon krijgen in plaats van bij uitzondering wel een bon. Handhaving 

dient meer aandacht te krijgen, de politie dient dus meer op te treden. 



Welzijn, samenleving en cultuur   
   

Van uitholling naar opbouwen 

De afgelopen twee jaren heeft de PvdA invulling gegeven aan de portefeuille welzijn, 

volksgezondheid, sociaal beleid, samenleving en cultuur. Er is jarenlang sprake geweest van 

een kaalslag op deze beleidsterreinen. Deze periode is voorbij. Mensen en organisaties 

worden nu anders gewaardeerd en hebben financieel meer mogelijkheden. Organisaties 

hebben meer zeggenschap gekregen. Zo is er een stuurgroep jeugdbeleid van start gegaan en 

worden de ouderen in onze gemeente betrokken bij beleidsvoorbereidingen. Zo bepalen 

mensen zelf wat belangrijk is voor hun kwaliteit van leven. Deze werkwijze willen wij 

doorzetten en verstevigen.  

 

Jeugdbeleid  

Zeker na de nieuwjaarsramp is duidelijk geworden dat een krachtig jeugdbeleid niet alleen 

gewenst maar ook noodzakelijk is. De jeugdorganisaties moeten stevig worden ondersteund. 

Het Club- en Buurthuiswerk Volendam moet zo snel mogelijk over een nieuw gebouw 

beschikken waar ook jongeren hun plek vinden. Bosvolk kan een nieuw gebouw verwachten 

bij Nohol. Samenwerking tussen de Stichting Welzijn Edam en het Club- en Buurthuiswerk 

Volendam wordt gestimuleerd. Beide instellingen moeten kunnen beschikken over gelden 

voor innovatie. Een vrij besteedbaar budget waarmee verantwoord kan worden 

geëxperimenteerd terwijl de gemeente achteraf controleert. Het gemeentebestuur heeft de 

regie terwijl jongeren zelf nadrukkelijk meedenken en meepraten over de invulling van het 

jeugdbeleid.  

 

Wonen, Ouder worden en Zorg 

Ouderen, of senioren zo u wilt, moeten zelf maximaal zeggenschap hebben over de vraag 

welke activiteiten en voorwaarden noodzakelijk zijn in onze gemeente. De op te richten   

Stichting Welzijn Ouderen moet daarom stevig worden ondersteund. Er moet een convenant 

worden afgesloten waarin wordt vastgelegd over welke zaken de seniorenraad om advies 

wordt gevraagd. Hierbij moet niet alleen worden gedacht aan zaken  als volksgezondheid en 

zorg, maar ook aan zaken als inrichting van de leefomgeving. Uiteindelijk gaat het er om dat 

ouderen prettig in Edam-Volendam kunnen wonen en vergeet niet: we worden allemaal ouder 

en hopelijk oud. Gaat het er om dat er veel activiteiten worden aangeboden. Activiteiten waar 

ouderen zelf om vragen. Natuurlijk moet er ook een zo optimaal mogelijk pakket van 

voorzieningen zijn.  

 

Belangrijk is ook dat er voldoende woningen zijn waarin mensen die ouder zijn, kunnen 

blijven wonen. Ook in de oude kommen van Volendam en Edam moet hiervoor ruimte 

worden gereserveerd. Vanwege de steeds grotere groep senioren in de komende decennia zal 

de vraag naar soorten woningen veranderen. Maar ook op andere punten zal de samenleving 

veranderen. Ouderen worden in de nabije toekomst bijvoorbeeld de grootste groep 

consumenten. De vraag naar producten zal veranderen. Wij zijn voor woningprojecten waarin 

mensen met en zonder medische indicatie kunnen gaan wonen. In deze projecten moet indien 

gewenst of noodzakelijk zorg worden geboden. Niet alleen een lichte vorm van hulp, maar 

ook zeer intensieve behandelingen moeten hier kunnen plaatsvinden. Zo weten vitale ouderen 

zich verzekerd van een stevig vangnet als gezondheid en vitaliteit teruglopen. In deze 

woonprojecten moeten er ook winkeltjes zijn. De buurt moet van deze voorzieningen gebruik 



kunnen maken. In de ouderenzorg staat deze aanpak inmiddels bekend onder de naam: 

levensloopbestendig wonen. Een visie die wij onderschrijven.  

 

Ouderenzorg 

Door de vergrijzing neemt de aandacht voor de zorg van onze ouderen toe. De betrokken 

instanties zijn nog onvoldoende toegerust om deze ouderen een juiste plek in onze 

gemeenschap aan te bieden. Dit leidt bij de instellingen vaak tot onacceptabele lange 

wachttijden om opgenomen te worden. De gemeente zal, waar mogelijk, een inspanning 

moeten leveren om zowel financieel als planologisch dit grote probleem in betere banen te 

leiden. 

De Meermin is onderdeel van de Zorgcirkel Waterland zodat de gemeente geen directe 

zeggenschap heeft. Wij vinden echter dat er stevig moet worden aangedrongen op een 

modernisering dit gebouw. De afmetingen van kamers en ruimtes voor privacy zijn 

onvoldoende. Voor diverse servicecomponenten kan worden aangesloten bij projecten van 

levensloopbestendig wonen zoals hiervoor omschreven.  

 

Vrijwilligerswerk 

Onze gemeente kent veel organisaties die alleen dankzij vrijwilligers een divers aanbod 

hebben ontwikkeld. Zoals overal in Nederland merkbaar, stagneert de aanwas van nieuwe 

vrijwilligers. Daarom willen wij vrijwilligers in organisaties meer armslag bieden. Zonder 

vrijwilligers zakt een lokale samenleving in elkaar. Wij vinden daarom dat er een budget moet 

komen voor deskundigheidsbevordering. Ook zijn wij voorstander van het in het leven roepen 

van een jaarlijkse prijs voor de meest aansprekende vrijwilligersorganisatie. Bedrijfsleven kan 

hierin een stimulerende rol spelen. Om aan deze punten gestalte te geven moet er een 

vrijwilligersbeleid worden ontwikkeld. Binnen de gemeente moet een aandachtsfunctionaris 

voor vrijwilligerswerk aanwezig zijn.  
 

Wijkbeheer 

De rol van de wijkbeheerder dient duidelijk aan de inwoners van de wijk bekend worden 

gemaakt. De wijkbeheerder dient het aanspreekpunt te worden als er problemen in een 

bepaalde wijk worden gesignaleerd. Ook moet altijd in samenspraak met de wijkbewoners 

naar een oplossing worden gezocht. 
 

Onze Marokkaanse gemeenschap 

De gemeente Edam-Volendam kent een relatief grote Marokkaanse gemeenschap.  

De Stichting Nisae waarin de Marokkaanse vrouwen actief zijn, verdient volle ondersteuning. 

Dit kan worden geboden door een eigen huisvesting en een gemeentelijke subsidie. Voor de 

Marokkaanse mannen dient eveneens een eigen ruimte beschikbaar te worden gesteld. Op die 

wijze draagt de gemeente bij in de zelforganisatie van onze Marokkaanse gemeenschap. Dit is 

van belang om onze vooral Marokkaanse gemeenschap een meer betrokken rol te laten spelen 

in Edam-Volendam, zonder afbreuk te doen aan de eigen cultuur.  

 

Vluchtelingenwerk 

De Partij van de Arbeid vindt het van groot belang dat de in onze gemeenschap opgenomen 

vluchtelingen zo snel mogelijk ingeburgerd raken. De vrijwilligers van Vluchtelingenwerk 

moeten door de gemeente optimaal en professioneel gesteund worden. 

 

Kunst en cultuur komt naar u toe 

Onze gemeente kent veel mensen en organisaties die al dan niet professioneel actief zijn op 

het gebied van kunst en cultuur. Wij vinden dat er een gemeentelijk beleid moet worden 

ontwikkeld met als uitgangspunt dat actieve of passieve deelname voor iedereen mogelijk 



moet zijn. Dit kan bijvoorbeeld door kunst en cultuur aan te bieden op scholen en door 

samenwerking met de bibliotheek. Activiteiten in de naschoolse sfeer worden door de 

gemeente gestimuleerd. 

Subsidies voor festivals moeten worden uitgebreid zodat gewerkt kan worden aan een verdere 

ontwikkeling op zowel artistiek inhoudelijk als ook organisatorisch terrein.  

 

Coornhertschool wordt multifunctionele huisvesting 

De Coornhertlocatie aan de Mathijs Tinxgracht komt in augustus 2002 vrij. Dit gebouw moet 

ruimte gaan bieden aan organisaties die actief zijn op het gebied van educatie, jeugd of 

sociaal-cultureel werk. Wij zijn groot voorstander van het laten betrekken van het gebouw 

door peuterspeelzaal De Hummelhoek, de Stichting Nisae, de Muziekschool en het 

regiocollege.Het gebouw moet de uitstraling krijgen die bij deze functies past.  

De oude bijgebouwen kunnen worden gesloopt. De tuin wordt ingericht zoals de 

oorspronkelijke Kloostertuin waarin ook speelruimte beschikbaar komt voor de Hummelhoek 
 

Begraafplaatsen 

De begraafplaats bij de Grote Kerk in Edam verdient een beter onderhoud. De mogelijkheid 

voor familiegraven moet blijven bestaan. De huidige urnenmuur kan worden verplaatst en 

vervangen. In ieder geval moet er in de nieuwe situatie ruimte worden geboden om een 

aandenken bij de urnen te plaatsen. Dat is nu niet mogelijk.  

Ook in Volendam moet het mogelijk worden om familiegraven te hebben. Een degelijk 

onderzoek hiernaar dient snel aan te vangen, want iedereen heeft recht om een familiegraf te 

hebben. 

 

Kinderen opvangen 

De kinderopvang, buitenschoolse opvang en het peuterspeelzaal werk zijn de afgelopen twee 

jaar op een behoorlijk peil gebracht. Zowel wat betreft de aantallen kinderen als in kwalitatief 

opzicht. De gemeente dient voorwaarden te scheppen om naschoolse opvang en vroeg- en 

voorschoolse educatie te stimuleren. Rijksgelden dienen voor deze doelen bestemd te blijven. 

De gemeente dient ervoor te zorgen dat het aanbod op peil blijft en dat de veiligheid wordt 

gewaarborgd. 

 

Speelruimtebeleid 

De PvdA vindt dat een speeltuin, zoals de Speelderij, gezien moet worden als een 

basisvoorziening. Vrijwilligers moeten daarom ondersteund worden. 

Het uitgangspunt moet zijn dat een speeltuin zoveel mogelijk selfsupporting is. Als blijkt dat 

er behoefte is aan uitbreiding van de Speelderij zal de PvdA deze wens willen honoreren.  

Ook een kinderboerderij heeft onze instemming, mits een groot deel van de benodigde gelden 

door middel van externe instellingen wordt gefinancierd. 
 

 Speelvoorzieningen  

De opbouw van kinderen en jeugd in een wijk varieert. Hier dienen de speelvoorzieningen op 

te worden aangepast. In overleg met bewoners kunnen de wensen worden geïnventariseerd en 

(indien reëel) worden gerealiseerd. Verder moeten alle speelvoorzieningen in de gemeente – 

en de zogenaamde trapveldjes – in goede staat te worden gehouden. 
 

Speeltoren en Grote Kerk 

Zowel de Speeltoren als de Grote Kerk behoren tot de grote historische monumenten van onze 

gemeente. In de Grote Kerk vinden met enige regelmaat culturele evenementen plaats zoals 

zang en tentoonstellingen. De Hervormde Gemeente heeft een enorm beheer onder haar 

verantwoordelijkheid, terwijl de functie van het kerkgebouw breder is geworden. Wij vinden 



dat de gemeente deze culturele ontwikkeling moet bevorderen en faciliteren. Dit kan behalve 

door het beschikbaar stellen van subsidies bijvoorbeeld ook door vaste materialen voor 

tentoonstellingen en uitvoeringen beschikbaar te stellen. Aan de Speeltoren zou een meer 

open functie moeten worden toegekend, zodat inwoners en toeristen hiervan gebruik kunnen 

maken. Te denken valt bijvoorbeeld aan een tentoonstellingsruimte en/of koffiehuis.  

 

Een maximaal minimabeleid 

Ons minimabeleid moet jaarlijks aan de orde worden gesteld om na te gaan of dit aansluit op 

de dagelijkse situatie van mensen die hier gebruik van maken. Er moet sprake zijn van een 

klantvriendelijke benadering van mensen. Door goede voorlichting moet een ieder weten waar 

hij of zij recht op heeft. Het beleid binnen sociale zaken moet er op gericht blijven dat mensen 

in een uitkeringssituatie na een bepaalde periode ook weer uitstromen naar de reguliere 

arbeidsmarkt en wel zodanig dat het past bij de individuele situatie. Nu de lokale 

belastingdruk is toegenomen moet er verruiming van het minimabeleid plaatsvinden.  

 

Voorzieningen gehandicapten  

De Wet Voorzieningen Gehandicapten moet goed naar buiten worden gebracht. Ook hier 

geldt dat mensen moeten weten welke mogelijkheden er bestaan. Met de gebruikers van 

voorzieningen moet met regelmaat overleg worden gevoerd over de kwaliteit van 

voorzieningen en de kwaliteit van de wijze waarop mensen worden geholpen. Er moet worden 

gezorgd voor een snellere afhandeling van aanvragen dan nu het geval is. 

 

Budgetfinanciering, een eigentijds subsidiebeleid 

Het subsidiebeleid is aan een grote herbezinning toe. Wij vinden dat er een systeem van 

budgetfinanciering moet komen. Organisaties krijgen binnen dit systeem voor meer jaren een 

vast bedrag toegekend op basis van een tevoren afgesproken prestatie. Tussentijdse 

betutteling wijzen wij af. Wel is van groot belang dat de gemeente op de hoogte wordt 

gehouden van de voortgang en van de eventuele problemen die zich tijdens het afgesproken 

traject voordoen. Ook de komende vier jaar moeten de lonen worden geïndexeerd en 

gesubsidieerd.  

 

Cultuurhistorie Edam en Volendam 

Er wordt een integraal plan ontwikkeld waarin de cultuurhistorische waarde van beide 

kommen  wordt gerespecteerd. Allerlei activiteiten die betrekking hebben op het promoten, 

onderhouden en verbeteren van het historisch erfgoed zullen worden aangemoedigd en waar 

mogelijk worden ondersteund. Er wordt een nauwe relatie gelegd met een integraal 

toerismebeleid voor beide kommen.  

 

Edam 650 jaar stad 

Naast  ambtelijke ondersteuning dient de gemeente een budget beschikbaar te stellen voor de 

voorbereidingen van Edam 650 jaar stad in 2007. Het zou van goed en zinvol besturen 

getuigen als ook de kom Volendam gestimuleerd wordt om mee te denken en mee te werken 

aan een de totstankoming van een bijzonder feest, want de destijds verleende stadsrechten 

gaan onze gehele gemeente aan.Vanuit de historie kunnen heel wat eigen aardigheden worden 

verklaard. Een historicus zou de opdracht moeten krijgen om de geschiedenis van Edam-

Volendam op te schrijven. Beide kernen hebben immers internationaal aanzien. Wij willen dat 

daartoe een fris en energiek comité aangesteld wordt met een vertegenwoordiging uit beide 

woonkernen dat overlegt met alle betrokken instellingen. 
 



Welvaart, winst en toerisme      

 
Industrieterrein uitbreiden binnen eigen grens 

De PvdA is voorstander van uitbreiding van het industrieterrein in Edam met 8 ha.  

Geen uitbreiding over de grens van de gemeente. De PvdA wil beleid ontwikkelen om ervoor 

te zorgen dat de weinige industriële ruimte zo efficiënt en slim mogelijk benut wordt.  

Het beleid moet ervoor zorgen dat er ruimte-intensief wordt gebouwd. Dus in meer bouw-

lagen zowel onder als boven de grond. Ondernemers moeten in hun nieuwe vestigingsplannen 

parkeren op eigen terrein verzorgen. De werkgelegenheid is een belangrijke vestigingseis.  

 

Industrie naar aantrekkelijke industriegebieden 

Wij vinden dat er een voorkeursbeleid voor bedrijfsverplaatsingen gehanteerd moet worden. 

Zo kunnen bestaande locaties in woongebieden worden benut voor wonen.  

Het industrieterrein moet aantrekkelijk worden ‘ingepakt’ middels groenstroken, wallen en 

bomenrijen. Voor ons zijn milieuvervuilende industrieën niet welkom.Het industrieterrein 

wordt voorzien van alle infrastructurele voorzieningen waaronder kabelaansluitingen.  

Ook moet er aandacht zijn voor een goede inrichting van het terrein zelf, zodat er sprake is 

van een plezierige werkomgeving. 

Wij vinden dat de invulling van de ruimte moet worden besproken met de 

belangenorganisatie IBEV en de gebruikers van het huidige industriegebied. Zo wordt de 

maatschappelijke betrokkenheid van ondernemers vergroot. 

 

Industriecomplexen Volendam buiten woongebied 

De PvdA is naast de uitbreiding van het eigen industriegebied voorstander van het creëren van 

goed bereikbare regionale terreinen. Ook zijn wij er voorstander van om beleid (op de langere 

termijn) te ontwikkelen betreffende de huidige industriecomplexen in Volendam. Dit om deze 

industrie te stimuleren hun bedrijven buiten de woongebieden te vestigen. 

 

Toerismebeleid  

 De PvdA wil dat het toerismebeleid wordt opgestart vanuit een breder perspectief dan 

alleen maar incidentele acties. Wij zijn van mening dat het te ontwikkelen 

toerismebeleid gebaseerd moet worden op culturele en historische waarden en de 

beheersbaarheid van de toestroom van toeristen (CHB-toerisme).  

 

Volendam 

Voor toerisme in de kom Volendam hebben we het volgende kader geformuleerd:  

Volendam is een traditioneel vissersdorp aan de Zuiderzee waar toeristen kunnen genieten 

van alles wat de zee en het leven aan zee te bieden heeft gedragen door horeca die de 

uitstraling van de mooie haven en de dijk tot leven brengt en plaatselijke specialiteiten hoog 

in het vaandel heeft staan.  

 



Volendam is een dorp: 

 waar de palingvisserij en vishandel een toeristisch hoogtepunt is;  

 waar de gouden driehoek Volendam – Marken – Monnickendam in ere wordt 

gehouden; 

 waar de unieke ‘palingsound’ een geweldige ondersteuning geeft aan het heerlijke 

zeegevoel, bijvoorbeeld via een ‘palingsoundmuseum’; 

 waar cultuurevenementen plaatsvinden; 

 waar toeristen moeten kunnen blijven genieten van alles wat Volendam te bieden heeft 

en dat daarom de toeristenstroom en de daarmee gepaard gaande verkeersstroom in 

goede banen moet worden geleid. 

 

Palingpopmuseum 

Geen gemeente in ons land heeft zo nadrukkelijk haar eigen geluid binnen en buiten de 

grenzen weten te vertolken, en wel onder een eigen naam: de palingsound. In Volendam zou 

dan ook een palingsoundmuseum moeten worden gevestigd. Dat museum zou thuishoren in 

de oude kom. Hier geldt dat de gemeente niet moet bijdragen in de exploitatie maar wel een 

startsubsidie zou kunnen geven en een bijdrage zou kunnen bewerkstelligen via ID-banen.  

 

Edam 

Voor toerisme in de kom Edam hebben we het volgende kader geformuleerd: 

Edam is een monumentale kaasstad met de uitstraling van een levendig handels- en 

havenstadje uit de Gouden Eeuw, gedragen door tal van culturele-, muzikale- en 

wateractiviteiten. Eén van de kleinere kaaspakhuizen in Edam zou uitstekend kunnen 

fungeren als kaasmuseum. Dit zou een seizoensgebonden museum kunnen zijn. Dit levert een 

bijdrage aan het toerisme. Wij vinden dat de gemeente dit museum, evenals het 

palingpopmuseum, niet zou moeten exploiteren maar wel mogelijk moet maken met een 

eenmalige bijdrage. Ook hier zou vanuit de zogenaamde ID-banen een bijdrage kunnen 

worden gezocht voor bijvoorbeeld het beheer van het museum. 

 

Edam is een stad: 

  waar historie, kunst en cultuur stevig verankerd is;  

 waar horeca bijdraagt aan de cultuur- historische uitstraling van het stadje;  

 waar toeristische activiteiten geen aantasting zijn op de rustieke leefomgeving maar 

een belevenis zijn van al het moois dat deze stad te bieden heeft; 

 waar de beleving van de toeristen in harmonie samengaat met de beleving van de 

inwoners over genoeglijk wonen, werken en recreëren in deze historische stad. 

 

Om binnen het toerismebeleid te starten vindt de PvdA dat er een stimuleringsprogramma 

opgezet moet worden en dat hiervoor een fonds in het leven geroepen moet worden.  

  

Werf behouden 



De traditionele werf – onder de Speeltoren - moet behouden blijven. Particuliere initiatieven 

worden door de gemeente gestimuleerd. Indien nodig zal de gemeente zelf initiatief nemen 

om de werf te behouden.  

 

 

 

 

Wonen in boten  

Eigenaars van woonschepen in de ringvaart van de Purmer dreigen hun ligplaats te verliezen 

door aanpassing van het bestemmingsplan. Wij vinden dat de eigenaars die langer dan vijf 

jaar daadwerkelijk in een boot in de ringvaart gewoond hebben een persoonlijk recht op de 

ligplaats moet worden toegekend. Dit recht mag overigens niet overdraagbaar zijn. 

 

Toerist betaalt belasting, niet de inwoner 

Toerisme genereert inkomsten en werkgelegenheid. De winsten hiervan komen een relatief 

kleine groep ondernemers en mensen in onze gemeenschap die hierin werken, economisch ten 

goede. De bovengenoemde faciliteiten en beleidslijnen, de kosten dus, worden echter door de 

gehele gemeenschap bekostigd, hetgeen niet in overeenstemming is met onze visie. Kunnen 

we spreken van ‘de vervuiler betaalt’, dan ligt in de lijn van de verwachting: ‘de kostenmaker 

betaalt’. De kostenmaker is hier de toerist. Er is bijna geen gemeente in Nederland te vinden 

alwaar men geen toeristenbelasting betaalt en ook in het buitenland is toeristenbelasting 

normaal. De PvdA is daarom voorstander van een belastingheffing die de toerist betaalt en 

waarvan de gelden terugvloeien in middelen ter bevordering van toerismebeleid zoals 

hierboven is geformuleerd.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Winkelbestemmingen en horeca 
 

Uitbreiding winkelbestanden  

De PvdA wil dat de gemeente de werkgelegenheid, toerisme en economie binnen onze 

grenzen gaat stimuleren door bestemmingsplannen aan te passen waardoor uitbreiding van 

winkelbestanden en/of ambachtelijke bedrijven in beide kommen mogelijk wordt. 

Kantoorruimtes kunnen worden ingevuld door het realiseren van zogenaamde 

bedrijfsverzamelgebouwen; kantoren zijn immers geen winkels en zouden daarom geen 

pandjes met winkelbestemming moetem betrekken. 

De levendigheid van de oude binnenstad van Edam kan een opwaardering gebruiken.  

Ook de letterlijke grens die nu gehanteerd wordt voor winkelbestemmingen en ambachtelijke 

bedrijvigheid dient verruimd te worden. Het gaat er hier niet alleen om om nieuwe 

ondernemers te prikkelen, maar ook om de bestaande ondernemers te ondersteunen. Zij zijn 

immers ook gebaat bij een uitbreiding van het huidige winkelbestand. Het gaat om de 

versterking van de ondernemers door samenhang in het aanbod. Speciaalzaken zijn 

bijvoorbeeld niet concurrerend, maar versterken het huidige aanbod. 

 

 

Bestemmingsplan beschermd stadsgezicht herzien 

De PvdA wil dat het bestemmingsplan beschermd stadsgezicht herzien wordt. Wat ons betreft 

dient het herziene bestemingsplan het mogelijk te maken dat winkeliers gestimuleerd worden 

zich te vestigen in de oude kom van Edam. Het is voor de leefbaarheid van oud Edam immers 

van groot belang dat de binnenstad (nog) levendiger wordt. De PvdA ziet wat dat betreft 

bijvoorbeeld een gezellig terras op de kaasmarkt als een mogelijkheid. De PvdA wil een 

evaluatie naar de al jaren geldende ‘horecastop’ in onze gemeente. Om de leefbaarheid en de 

aansluiting wonen en werk te vergroten willen wij milieuvriendelijke, ambachtelijke 

bedrijvigheid stimuleren in woonwijken. De Partij van de Arbeid zet zich in voor behoud van 

de werkgelegenheid in de gemeente en in de regio. Het is daarom van groot belang dat de 

werkgelegenheid bij het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in onze gemeente 

op peil blijft. 

 

Horecabeleid 

De PvdA wil een evaluatie van de al jaren geldende ‘horecastop’ in onze gemeente. 

Er dient op korte termijn een herijking plaats te vinden van het horecabeleid. Daarin moet 

worden aangegeven dat café ’t Hemeltje niet meer open gaat. De Wir-Warbar zou weer 

geopend kunnen worden. Ook dient in het het horecabeleid aangegeven te worden wat de 

status van de  Pius X-accommodatie wordt. 

 

 

 



Water, sport en recreëren 
 

Havens 

De watersport in onze gemeente kan gestimuleerd worden door een verbeterde aanbieding van 

faciliteiten in beide havens. De haven van Volendam heeft door zijn ligging en al aanwezige 

voorzieningen een prima uitstraling, helaas lopen de bezoekersaantallen terug. Ook de haven 

van Edam wordt minder bezocht. De voorzieningen in deze haven zijn minimaal. Zowel in de 

binnen- als in de buitenhaven. Een havenkantoor met toiletvoorzieningen  ( bijvoorbeeld bij 

het oude entreehuisje van het Strandbad) is noodzakelijk. 

Herstel van de haveningang met het ‘oorspronkelijke’ havenlicht draagt bij aan het 

cultuurhitorisch karakter van de haven van Edam. De snelheidsduivels, zoals jetskiërs, moeten 

in en op onze gemeentelijke wateren geweerd worden. Het risico van ongelukken is te groot. 

 

Sportverenigingen. 

Wij hebben, net als bij de welzijnsinstellingen, een  budgetfinanciering voor ogen inzake de 

subsidiestromen naar sportinstellingen. In onze gemeente zijn heel veel vrijwilligers actief in 

de (vele) sportclubs. Wij vinden dat de gemeente hen ondersteuning moet bieden, zodat zij 

hun werk kunnen voortzetten en ook in kunnen blijven spelen op veranderingen.  

Het project Breedtesport verdient onze volle steun. Door dit project worden sportverenigingen 

stevig gefaciliteerd en worden nieuwe doelgroepen aangeboord. 

 

Wij onderkennen de uitstraling die de FC Volendam heeft voor onze gemeente en onze regio. 

Wel zijn wij van mening dat de voetbalclub zijn eigen financiële verantwoordelijkheid heeft 

en moet behouden. De gemeentelijke ondersteuning dient zich te beperken tot een adviserende 

en faciliterende rol. 

 

Slobbeland en Pieterman 

We zijn van mening dat het realiseren van het Pietermanproject het bestaande Slobbeland 

uitstekend aan kan vullen en versterken. Een fysieke verbinding voor voetgangers en fietsers 

zullen beide recreatiegebieden in aantrekkelijkheid doen toenemen. 

 

Fietsen en wandelen 

De PvdA wil dat wandelen en fietsen gestimuleerd wordt door het aan elkaar knopen van 

aantrekkelijke gebieden. Denk hierbij aan verschillende routes binnen de oude kommen en 

aan routes tusen kommen en wijken. Het aanbod moet door passende bewegwijzering 

toegankelijk worden gemaakt. 

 

 

 

 



WWW.edam-volendam.nl    
 

 

Er ontstaat steeds meer behoefte aan overzichtelijke informatie(uitwisseling) over alle zaken 

betreffende onze gemeente in de ruimste betekenis hiervan. Nu al wil men wereldwijd van 

alles weten over Edam en Volendam. Nu al zou het gemeentebestuur niet alleen naar nu, maar 

juist nog meer naar morgen moeten kijken… zeker als het om communicatie gaat. 

 

De nieuwe site www.edam-volendam.nl kan een communicatiecentrum worden waar alle 

inwoners, ondernemers en bestuurders enorme baat bij zouden hebben namelijk: de digitale 

gemeente Edam-Volendam. Deze site moet veel meer zijn dan een digitale stadsgids, dan mis 

je als bekende gemeente veel te veel, zeker economisch gezien.  

Aan deze site profileer je je gemeente (en dus niet alleen het stadskantoor) lokaal, regionaal, 

nationaal en internationaal. Als je je economie en je toerismebeleid meer kans wilt geven, 

maak er dan een digitale stad van met als doelstellingen: 

 
1 Dienstverlenend mediabeleid 

In onze gemeente over een moderne site beschikken ten behoeve van professionele en 

vooral complete informatie-uitwisseling voor en tussen alle ondernemers, onze 

inwoners, zakenlieden en toeristen (profilerend t.o.v. andere gemeenten). 

 

2 Service toegevoegde waarde gemeentebestuur. 

Bredere en meer kwalitatieve service verlenen door complete informatie te bieden en 

bijvoorbeeld door middel van vaste chat-momenten tussen bestuurders onze inwoners 

en ondernemers (kwaliteitsbevorderend). 

 

3 Economische impuls 

Een extra impuls geven aan onze economie door onze gemeente/gemeenschap  digitaal 

toegankelijk te maken voor toeristen en zakenlieden (kwantiteit bevorderend). 

 

4 Cultuurtoerisme  

Toerisme en de plaatselijke cultuur bevorderen, door wereldwijd onze gemeente en 

cultuur te presenteren (imagoverhogend). 

 

5 Opbrengsten genereren 

De site dient opbrengsten te generen die weer besteed kunnen worden aan toerisme en 

cultuur (rendementverhogend). 

 

 

 

 

http://www.edam-volendam.nl/


Weten, wijzer en leren   
De school is de toekomst  

De PvdA wil ervoor zorgen dat de schoolvoorzieningen worden toegerust op de toekomst.  

De toekomst betekent voor zowel het basis- als het vervolgonderwijs:  

 anticiperen op het aantal leerlingen in de verschillende wijken op verantwoorde en 

planmatige wijze. 

 goede faciliteiten, zoals een zo veilig mogelijke omgeving, veilige schoolpleinen en goede 

bereikbaarheid;  

 goede hulpmiddelen, zoals voldoende en eigentijds computermateriaal; 

 blijvende aandacht voor cultuur op de scholen, zoals toneel, muziek en kunst;  

 

Openbaar Onderwijs voor iedereen 

De PvdA staat voor het openbaar onderwijs in onze gemeente. Wij willen dat er vanuit het 

gemeentebestuur meer initiatief genomen wordt om openbaar onderwijs ook buiten de kom 

Edam leven in te blazen. De PvdA gaat ervan uit dat de ‘schoolnood’ in het middengebied. op 

verantwoorde wijze wordt opgelost. Het gemeentebestuur moet onderzoeken of openbaar 

onderwijs ook in het middengebied gerealiseerd kan worden. Te vanzelfsprekend wordt er op 

het Katholieke Schoolbestuur gewacht. Ook in Volendam is er behoefte aan openbaar 

onderwijs. Het gemeentebestuur moet zich meer vergewissen dat zij het bestuur is van het 

openbaar onderwijs en het als zodanig ook stimuleren. 

 

Atlascollege 

De PvdA wil het Atlascollege, onze enige school voor openbaar voortgezet onderwijs,  

behouden voor onze regio en wel in onze gemeente op een centrale plek. Beroepsonderwijs is 

een van de bouwstenen van onze locale economie. Voor het Atlascollege geldt ook: goede 

voorzieningen, bereikbaar met het openbaar vervoer, een optimaal toegerust gebouw en een 

veilige omgeving.  

 

Van bibliotheek naar kenniscentrum 

In onze gemeente past één sterke bibliotheek op een voor iedereen goed bereikbare plaats.  

De locatie tussen Edam en Volendam bij de CAI-mast voldoet hier uitstekend aan. Deze 

locatie moet plaats gaan bieden aan een scala van gemeentebrede voorzieningen. De nieuwe 

bibliotheek moet worden ondersteund om zo een eigentijds en toegankelijk aanbod te kunnen 

bieden. Samenwerking met het onderwijs en organisaties op het gebied van sociaal-cultureel 

werk en welzijn moet worden bevorderd. Er moet geld beschikbaar zijn voor vernieuwing, 

kwaliteitsverbetering en toegankelijkheid. De nieuwe bibliotheek kan zo de slag maken naar 

een modern goed gefaciliteerd kenniscentrum.  

 

 

 

 

 

 



Wij, zij en de regio   

 
ROA 

De Partij van de Arbeid Edam-Volendam speelt een actieve rol waar het gaat om regionale 

afstemming en samenwerking. Samenwerking met de ROA staat niet alleen in het teken van 

onze eigen gemeentelijke belangen, maar ook van bovenregionale belangen, die niet altijd 

direct in het voordeel lijken te zijn van onze gemeente, maar zeker effecten sorteert in de 

toekomst. Wij zijn voorstander van samenwerking op maat. Een zeer praktisch probleem in 

dit kader is de noodzaak voor een ambulancestandplaats binnen onze gemeente. 

 

Buurgemeenten 

De PvdA wil buiten de gemeentegrenzen blijven kijken en anticiperen op ontwikkelingen die 

zich in buurgemeenten afspelen. Dat is soms niet alleen van strategisch belang maar ook van 

sociaal belang. Bovendien kun je heel wat van elkaar leren en is het soms handig om 

gezamenlijk een blok te vormen tegen ongewenst beleid van hogere overheden.  

 

 
 

 

 



Waarborg, veiligheid en handhaving  
 

Horecaconvenant 

Het horecaconvenant moet jaarlijks geëvalueerd worden. Het legt prioriteiten bij de 

bestrijding van drugs en drank en te jeugdig barbezoek. In het horecaconvenant moet een 

veiligheidsparagraaf worden opgenomen. 

Binnen onze gemeente moet een integraal veiligheidsbeleid geformuleerd worden. Dit moet 

oog hebben voor nog niet samenvallende veiligheidsvoorschriften. Het kan en mag niet zo 

zijn dat een ondernemer of uitbater zich gesteld ziet staan voor tegenstrijdige voorschriften of 

adviezen.  

 

Brandveiligheid 

Brandveiligheid maakt onderdeel uit van het totale veiligheidsbeleid. Brandveiligheid moet 

controleerbaar zijn. Bezoekers van horecagelegenheden moeten bij de entree kunnen zien 

hoeveel bezoekers maximaal naar binnen mogen en of het bedrijf voldoet aan de vereiste 

vergunningen. Alle vergunningplichtige bedrijven moeten zo snel mogelijk beschikken over 

een gebruiksvergunning. Op de naleving moet streng toezicht worden uitgeoefend. 

Gedoogsituaties zijn ontoelaatbaar. Het rampenplan dient ook onderdeel uit te maken van het 

integraal veiligheidsbeleid.  

 

Ambulancestandplaats 

Zoals al eerder aangegeven vinden wij het een absolute voorwaarde dat er een 

ambulancestandplaats in onze gemeente komt. Deze standplaats kan worden gerealiseerd bij 

de polikliniek van het Waterlandziekenhuis.  
 

 



Water, groen en milieu  
  

Afvalinzameling 

Op het gebied van afvalinzameling kan er binnen onze gemeente nog veel verbeterd worden. 

Een eerste aanzet hiertoe is in november 2001 gemaakt. Toch moet de nadruk nog meer op 

gescheiden inzameling worden gelegd. Duidelijkheid naar de inwoners toe is essentieel.  

Het uitgeven van een afvalkalender (een goed en duidelijk overzicht wanneer wat wordt 

ingezameld) kan hierbij een steun zijn. Het feit dat inzameling bij het vuilinzamelstation voor 

onze inwoners zonder kosten is, ondersteunen wij van harte. 

  

Ondergrondse afvalinzameling 

Ondergrondse afvalinzameling voor zowel huishoudelijk afval, papier als glas juichen wij toe. 

Hierdoor verdwijnen van lelijke containers uit het straatbeeld en kan overlast van stank, 

geluid en insecten worden verminderd. Eerste proeven met ondergrondse afvalinzameling 

wijzen uit dat alle gebruikers zeer tevreden zijn, reden temeer om ondergrondse 

afvalinzameling uit te breiden. 

  

Zwerfvuil 

Zwerfvuil is een probleem dat moeilijk stuurbaar is. Wij zijn van mening dat het aanbieden 

van voldoende vuildeponeerbakken en het tijdig legen daarvan een positieve bijdrage kan 

leveren aan het verminderen van zwerfvuil. Huisvuil buiten zetten op dagen dat er niet wordt 

opgehaald, of dat niet in een latere ondergrondse afvalinzameling wordt gebracht, veroorzaakt 

veel overlast, hier dient beleid voor ontwikkeld te worden dat voor iedereen duidelijk is en 

waarbij handhaving een belangrijke rol speelt. 

  

Milieu 

De komende vier jaar dient er nu echt een start te worden gemaakt met het opstellen van 

bedrijfsmilieuplannen voor diverse gemeentelijke uitvoeringsonderdelen. De stelling ‘een 

beter milieu begint bij jezelf’, dient binnen alle gemeentelijke diensten hoog in het vaandel 

worden gedragen. 

  

Groen en plantsoen 

De Partij van de Arbeid hecht veel waarde aan gedegen onderhoud van het groen binnen onze 

gemeente. Een onderhoudsplan dient te worden gekoppeld aan kwaliteitseisen. Onderhoud 

van ons groenareaal kan daar dan op worden afgestemd. Dat het onkruid soms metershoog 

staat mag niet meer voorkomen. Tevens dient te worden bekeken of wensen van inwoners een 

rol kunnen hebben bij de invulling van groenvoorzieningen.  

 

Openbare werken 

 Wij leven op een veengrondondergrond waardoor straten eerder verzakken dan in andere 

delen van ons land. Goed onderhoud is hierdoor onontbeerlijk. Het huidige budget blijkt al 

jaren niet toereikend. Het beleid om jaarlijks één straat in de beide oude kommen van onze 

gemeente te herstraten in ’oude’ stijl is te minimaal om het straatbeeld in stijl te houden.  

Vooruitlopend op Edam 650 jaar stad zou dit moeten verdubbelen, waarbij het herstraten van 

straten in de oude kommen van onze gemeente standaard gekeken moet worden naar de meest 

creatieve en stijlvolle oplossing en niet standaard naar de goedkoopste. 

 



 

Waren, begroten en belasting  
 

Belastingen laag handhaven heeft consequenties. 

Een gemeente die weinig investeert in voorzieningen en haar leefomgeving, kan een lage 

belastingdruk handhaven. Maar dat heeft wel ernstige consequenties voor alles waar een 

gemeentebestuur voor verantwoordelijk is. Of het nu onderwijs is of de bibliotheek, of 

ouderenzorg, jeugdbeleid, onderhoud straten, een goed stadskantoor, het moet door alle 

bewoners betaald worden. Dat wij al jaren de goedkoopste gemeente zijn, is dan ook goed 

merkbaar geworden, niet in de portemonee, maar wel om ons heen.  

 

Belastingen investeren in de toekomst 

De onderzoeksrapporten Nieuwjaarsbrand hebben ondubbelzinnig duidelijk gemaakt dat er in 

onze gemeente achterstanden moeten worden weggewerkt. De achterstanden betreffen zowel 

de gemeentelijke organisatie als de voorzieningen in onze gemeente. De PvdA is van mening 

dat een lage belastingdruk geen reden mag zijn om de samenleving te verwaarlozen.  

De PvdA wil deze achterstanden zoveel mogelijk inlopen. Dit betekent investeren in de 

toekomst. De Partij van de Arbeid is van mening dat er zo snel mogelijk toeristenbelasing 

moet worden ingevoerd. Uiteraard dienen de hierbij vrijgekomen gelden ingezet te worden 

voor goede toeristische faciliteiten 

 

Toeristenbelasting voor de toerist 

(Als pagina 17) Toerisme genereert inkomsten en werkgelegenheid. De winsten hiervan 

komen een relatief kleine groep ondernemers en mensen in onze gemeenschap die hierin 

werken economisch ten goede. De bovengenoemde faciliteiten en beleidslijnen, de kosten 

dus, worden echter door de gehele gemeenschap bekostigd, hetgeen niet in overeenstemming 

is met onze visie. Kunnen we spreken van ‘de vervuiler betaalt’, dan ligt in de lijn van de 

verwachting: ‘de kostenmaker betaalt’. De kostenmaker is hier de toerist. Er is bijna geen 

gemeente in Nederland te vinden alwaar men geen toeristenbelasting betaalt en ook in het 

buitenland is toeristenbelasting normaal. De PvdA is daarom voorstander van een 

belastingheffing die de toerist betaalt en waarvan de gelden terugvloeien in middelen ter 

bevordering van toerismebeleid zoals hierboven is geformuleerd. 



Nawoord 

 

Niet stemmen is toch kiezen 

Stemmen is een belangrijk middel om invloed uit te oefenen op het gemeentebeleid… op het 

beleid in uw eigen directe omgeving. Er is vast een partij in deze gemeente waar u zich toe 

aangetrokken voelt. Dan is de keuze van uw stem niet zo moeilijk. Maar is er geen partij waar 

u zich toe aangetrokken voelt, dan wordt het kiezen moeilijker.  

Er zijn dan vaak mensen die hun schouders ophalen en niet stemmen. Dat is heel jammer, 

want wie niet stemt, stemt eigenlijk wel mee. Er wordt dan als het ware voor u gestemd.  

Een verloren stem veroorzaakt in principe ‘restzetels’ en die gaan meestal naar de grootste 

partijen. De grootste partij van nu kunt u wel raden en naar dat regiem willen wij in onze 

gemeente niet terug, nooit meer. Wij hopen van harte dat u dat ook niet wilt en vragen u 

daarom te stemmen, want dan kiest u zelf.  

 

Namens het bestuur van de Partij van de Arbeid Edam-Volendam 

 

Peter Mulder 

bestuursvoorzitter 
 


