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Verkiezingsprogramma PvdA Edam-Volendam 2010-2014 
 

Thuis in Edam en Volendam 
 
 
Voorwoord 
 
Op 3 maart 2010 kunnen we weer onze stem uitbrengen voor de gemeenteraads-
verkiezingen. Ik hoop dat we velen met onze uitgangspunten en plannen meekrijgen. Zoals 
voor het nauw samenwerken met partijen met wie we veel delen. Of in het goed benutten 
van de lokale mogelijkheden om duurzaamheid te bevorderen. En natuurlijk daar waar 
mogelijk kansen gebruiken om kwetsbare ouderen, jongeren, gezinnen met een laag 
inkomen en alleenstaanden te helpen om mee te doen in deze snelle en dure samenleving. 
 
De afgelopen vier jaar waren turbulent voor de Partij van de Arbeid; zowel landelijk als 
lokaal. Er is hard gewerkt; er is veel bereikt, maar er vielen ook spaanders. Wat altijd 
overeind bleef was de passie. De gedrevenheid om op alle niveaus te willen werken aan een 
solidaire en duurzame samenleving. Ruim anderhalf jaar zat de PvdA in het vorige college. 
Helaas werd die samenwerking voortijdig beëindigd. U weet het misschien nog, onze fractie 
sprak zich principieel uit voor een motie waarin een wethouder van RDZ  door de 
gemeenteraad werd gedwongen tot aftreden, omdat hij direct het CDA en indirect de PvdA 
verantwoordelijk stelde voor de afschuwelijke gevolgen van de Nieuwjaarsbrand. Het 
onvoorziene gevolg van deze motie was dat na een lange periode van onderhandelen voor 
de PvdA geen plek meer was in het college. Wij waren door onze beperkte aantal zetels ( 3 
van de 21) in de gemeenteraad afhankelijk van de grotere partijen. Ik wilde niet wachten op 
een motie waarin ik werd gedwongen tot aftreden; ik stapte daarom zelf op. 
 
Onze fractie met Janneke Rijpstra, Bob van der Meulen en Inge Rovers, gesteund door een 
goed samenwerkend bestuur, ging met volle kracht verder om onze standpunten en ideeën 
naar onze inwoners en naar de gemeenteraad kenbaar te maken. 
Elke vrijdag bezochten zij een vereniging of een groep inwoners en luisterden ze naar hun 
verhaal. Zo werd nieuwe kennis opgedaan, een groot netwerk opgebouwd en 
verbeteringsacties gevormd. De PvdA-fractie werkte met hoofd en hart en het is daarom toe 
te juichen dat onze fractie bij de nieuwe verkiezingen weer doorgaat. Voortgang en 
continuïteit van denken en werkwijzen zijn dus gewaarborgd en dat is goed voor onze 
gemeente. 
 
De komende vier jaar staat vooral in het teken van de economische crisis. Ook al zien we 
tekenen van herstel, toch zullen de mindere rijksuitkeringen voor de gemeente fors drukken 
op onze ambities. Toch zijn er voldoende mogelijkheden om te investeren in zaken die er 
volgens ons toe doen, zoals investeringen in het milieu, duurzaam en levensloop bestendig 
bouwen en mensen in een kwetsbare positie. Zo ontstaat een sterke(re) op elkaar betrokken 
gemeenschap. 
Zo blijven wij óók op het standpunt staan dat een investering voor een Stadskantoor aan de 
Schepenmakersdijk (aankoop € 3.2 miljoen) vele malen beter is dan een nieuw te bouwen 
Stadskantoor (bouwkosten € 15 miljoen?). Zo willen we óók investeren in een goed 
parkeerbeleid (Edam stroomt in 2015 vol, en de oude kom van Volendam is al bijna vol) en in 
duurzame woningen (dat verdien je op lange termijn terug). En natuurlijk in goede zorg voor 
onze kinderen (nu goed geregeld, levert later minder problemen, dus geld op). 
 
Wij hebben een goede ploeg, een stevig kader en praktische ideeën die toekomstgericht zijn. 
Als u dat ook vindt, stem dan PvdA! Want we zijn thuis in Edam en Volendam. 
 
Dorus Luyckx  
Lijsttrekker PvdA 
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1. Wat vinden wij? 
 
De PvdA is een groep mensen die met hart en hoofd wil leven. Met gevoel voor mens en 
dier, de natuur en cultuur. Tegelijkertijd met verstand van financiën en rendement, uitgaat 
van duurzaamheid en van verantwoordelijkheid voor zichzelf en de samenleving. 
Solidariteit loopt als een rode draad door ons denken. Juist in deze individualistische, snelle 
en door financiën gedicteerde samenleving willen we ervoor zorgen dat kwetsbare mensen 
zoals ouderen, alleenstaanden, vluchtelingen en mensen met een handicap rechten krijgen 
of behouden om óók een goed leven te kunnen leiden. 
 
Van oudsher verbindt de PvdA mensen. Grootverdieners die solidair zijn met minder 
draagkrachtigen, werkenden die geestverwant zijn met studerenden en jongeren die sociaal 
zijn met ouderen. Vanuit een geloof in de kracht van sámen leven, omdat je samen meer 
waard bent dan als individu. Zij kiezen voor elkaar en samen kiezen zij voor de PvdA. 
 
Voelt u zich ook verbonden met ons? Stem dan de PvdA. 
 
In dit verkiezingsprogramma focussen we ons op de lokale situatie, waar nog voldoende te 
verbeteren valt of te behouden is. 
 
Wij vinden: 

1. dat we werkgelegenheid moeten stimuleren; 
2. dat mensen de zorg moeten krijgen die ze nodig hebben; 
3. dat we samen verantwoordelijk zijn voor een schone en veilige en leefbare 

woonomgeving; 
4. dat duurzaamheid een sleutelwoord is bij alles wat we doen; 
5. dat discriminatie op geen enkele grond getolereerd mag worden; 
6. dat bewoners gehoord moeten worden bij veranderingen die hén aangaan. 

 
Belangrijke lokale thema’s: 

 Het stimuleren van duurzame (bouw)projecten. 

 Het behouden en waar mogelijk creëren van werk voor jong en oud. 
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 Gemeentelijke dienstverlening die aansluit bij de vraag van inwoners, dus géén 
onnodige regels. 

 Zuinig omgaan met belastinggeld. 

 Zorg en aandacht voor mensen met achterstanden. 

 Evenwichtig onderwijs, met steun voor nieuwe initiatieven, zoals versterking van het 
MBO en stimulering van Brede Scholen. 

 Actief beleid voor sport, cultuur en welzijn. 
 
Inbreng PvdA in college 
Ruim drie jaar zat Dorus Luyckx in het college, als wethouder Sociale Zaken, Welzijn, 
Cultuur, Monumenten, Musea en Sport. Hij was een gewaardeerde bestuurder. In die 
periode is door zijn inbreng en met steun van de PvdA-fractie veel gebeurd, zoals: 
 
1.  Voor alle inwoners: begin 2008 opende cultureel ontmoetingscentrum De Singel in 

Edam haar deuren. 
2.  Voor jonge ouders: peuterspeelzaal De Hummelhoek in Edam kreeg een nieuw 

onderkomen.  
3.  Voor alle inwoners: de bibliotheek in Edam werd behouden en omgevormd tot het 

zogenoemde wijksteunpunt Meerwijk dat in november 2009 geopend werd. 
4.  Voor kinderen: in Volendam kwam een open sportaccommodatie, een Cruyffcourt. 
5. Voor alle inwoners: een nieuw wandelpad – het Zeedampad – werd aangelegd. 
6.  Voor de jeugd: bij De Singel kwam een skatebaan, een asfalt voetbalveldje en een 

tennisveldje.  
7.  Voor alle inwoners: groen licht kwam er voor een nieuw club- en buurthuis in 

Volendam. 
 
Verder: 

 werd de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingevoerd die ervoor zorgt dat 
iedere burger de ondersteuning krijgt die nodig is om maatschappelijk te (blijven) 
functioneren; 

 is de aanzet gegeven voor de nota ‘Het kind als Rode draad’. De nota geeft aan dat 
problemen in gezinnen vroegtijdig worden gesignaleerd. De centra voor Jeugd en 
Gezin spelen hierin een sleutelrol  

 is meer bestuurlijke samenwerking gezocht én gevonden met de omliggende 
gemeentes Zeevang en Waterland; 

 werd de aanzet gegeven voor een nieuwe gemeentelijke sportkoepel om breedte- en 
topsport met elkaar te verbinden; 

 werd aangetoond dat de noordelijke ontsluiting niet noodzakelijk is; 
 

en 
vierden we in grote harmonie het feest vanwege 650 jaar Edammer stadsrechten, 
waarbij Dorus Luyckx in het college een zeer stimulerende rol had. Een feest waar tot 
op de dag van vandaag over nagepraat wordt op bijeenkomsten van de nog vele 
bestaande buurtverenigingen. Veel buurtverenigingen zijn nog steeds actief met het 
organiseren van activiteiten. 
 

De fractie, Janneke Rijpstra, Bob van der Meulen en Inge Rovers, heeft zich na deze periode 
vol ingezet in de Raad, maar zeker ook daar buiten om het openbaar vervoer in onze 
gemeente te versterken, om de parkeerdruk te verminderen en kinderen op jonge leeftijd 
goed in beeld te brengen om eventuele problemen voortijdig te signaleren. Ook ijverde de 
fractie om gelijkgestemden te betrekken bij hun inbreng in de Raad. Keer op keer gaf de 
fractie aan dat samenwerken meer oplevert dan versnipperen. Vooral de kom Edam verliest 
bij versnippering haar invloed, maar ook komt het ‘gezicht van verandering’ in Volendam en 
Edam onvoldoende tot uiting als een ieder teveel voor zich werkt op bestuurlijk niveau. 
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De PvdA maakt lokaal het verschil 
De inbreng van de PvdA in het college was groot. Daarom vinden we, hopelijk met u, dat we 
wéér een bijdrage moeten kunnen leveren. Met visie, sociale uitgangspunten en een 
praktische insteek. Zij aan Zij. De PvdA maakt duidelijk het verschil!  
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2. Wat willen we de komende vier jaar? 
 

U kunt denken: Wat kan een gemeente doen om het leven betaalbaar, veilig, aangenaam en 
kansrijk te laten zijn? Genoeg, zeggen wij. Niet alles, dat is de realiteit. Veel wordt mondiaal, 
nationaal of op Europees niveau geregeld, maar gemeenten krijgen van het rijk steeds meer 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, omdat op dát niveau het leven zich voor een groot 
deel afspeelt.  
Er zijn dus veel mogelijkheden die we samen kunnen benutten. Zoals rond de gemeentelijke 
belastingen en sociale uitkeringen; welzijn- en zorgvoorzieningen; betaalbare woningen; 
samenleven in de buurt; sport en cultuur; natuur en milieu; werk en school; verkeer en 
vervoer.  
Aspecten van het leven waar we op lokaal een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. 
Laten we dit samen aanpakken, want we leven vooral in onze gemeente… 
 
10-puntenprogramma 
Onze belangrijkste actiepunten voor 2010-2014 zijn: 
 

1. De historische panden Hoogheemraadschap aankopen voor Stadskantoor. 
2. Snelle ontwikkeling van het Korsnästerrein voor 100 woningen.  
3. Snelle realisering van woonvoorzieningen op het Plat (Tase) terrein aan de 

Julianaweg. 
4. Beide oude kommen autoluw. 
5. Goed openbaar vervoer. 
6. Popmuziekcultuur voor jongeren stimuleren. 
7. Snelle vernieuwbouw van de Nicolaashof/Gouwzee en de Meermin. 
8. Meer voor- en naschoolse opvang (Brede School) en betere afstemming van sport, 

welzijn en onderwijs. 
9. Eén loket voor actieve informatie over subsidiemogelijkheden, wet- en regelgeving 

voor natuur en milieu. 
10. Intensiveren samenwerking nabijgelegen IJsselmeergemeenten, met behoud eigen 

identiteit. 
 
 
Hieronder geven we aan wat onze uitgangspunten en concrete actiepunten zijn bij de 
belangrijkste lokale onderwerpen. 
 
  

2.1 Nazorg 
 
Ons uitgangspunt:  
Nazorg voor de slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand moet doorgaan. Er is een 
kostenregeling die mee moeten kunnen gaan met zijn tijd. 
 
Concrete doelen: 
In goed overleg met de ouders van de overleden kinderen, een passende bestemming voor 
Haven 154-156. De benedenverdieping mag volgens ons nooit meer een nadrukkelijke 
horecabestemming krijgen en de bovenruimte wordt een blijvend monument. 
 

2.2 Wonen 
 

 
Onze uitgangspunten: 
 
1. Blijven werken aan de 5e plaats 
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We zijn trots dat onze gemeente op de vijfde (!) plaats van meest leefbare gemeenten in 
Nederland staat. Dit komt door jarenlange inzet van iedereen en wij zijn blij daar ook onze 
steen aan bijgedragen te hebben.  
Om deze mooie plaats te behouden willen we blijven werken aan voldoende betaalbare 
huur- en koopwoningen, duurzaam en aanpasbaar bouwen en energiezuinige maatregelen. 
 
Concreet doel: 

 Het ontwikkelen van projecten van de Broeckgouw, Korsnäs en het Slobbeland, met 
behoud van de recreatieve functie en met extra aandacht voor starters en ouderen. 

 
2. Samen verantwoordelijk 
Om fijn te kunnen wonen is een prettige buurt essentieel. Dit is een verantwoordelijkheid van 
alle bewoners, sámen met de gemeente, wooncorporatie, bedrijven en voorzieningen. Wij 
willen een zogenoemd Lokaal Buurt-Handvest introduceren. Bewoners maken met de 
woningcorporatie en de gemeente afspraken over wat ieder bijdraagt om narigheid in de 
buurt tegen te gaan en de buurt heerlijk leefbaar te maken voor iedereen die er woont en 
werkt. Zoals onderhoud van het groen, het opruimen van rommel, het plaatsen van bankjes, 
een speelplek voor kinderen en het voorkomen van ruzies door begrip en tolerantie. 
 
Concreet doel:  

 Het vastleggen van afspraken tussen woningcorporatie, gemeente en bewoners over 
ieders bijdrage aan het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt. 

 
3.  Een woning voor iedereen 
Ons uitgangspunt is eenvoudig: mensen hebben recht op een betaalbare huur- of 
koopwoning, afgestemd op hun eigen specifieke woonbehoeften. 
 
Concrete doelen: 

 Op lokaal en regionaal niveau prestatieafspraken met woningcorporaties over 
voldoende betaalbare woningen én over het verbeteren van de leefbaarheid in 
buurten. Woningcorporatie hebben de zorg voor betaalbare woningen, maar ook voor 
het leefklimaat in de buurt. 

 Ouderen en mensen met een handicap moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven 
wonen. De gemeente kan hieraan bijdragen - door subsidie en regelgeving - zodat zij 
voorzieningen aan huis krijgen en deel kunnen nemen aan sociale activiteiten. 

 Het is gezond als jong en oud door elkaar heen wonen. Het zorgt voor begrip over en 
weer. Waar mogelijk willen we dit stimuleren. 

 De gemeente kan een meer sturende rol spelen door het verwerven van strategische 
grondposities om die (relatief) goedkope grond ter beschikking te stellen aan starters. 

 De gemeente geeft ruimte aan bewoners die hun eigen huis willen bouwen en 
daarmee een cultuurdaad van formaat realiseren. Bouwen in eigen beheer wordt 
ondersteund waar het de reguliere bouw niet stagneert.  

 
4. Nieuwbouwprojecten moeten doorgaan 
 
Een aantal nieuwbouwprojecten vraagt extra aandacht: 

 We willen de Broeckgouw verder ontwikkelen (ruim 1.000 woningen). De gemeente is 
zelf ontwikkelaar (dus draagt de lusten en de lasten) en voortschrijdend inzicht vraagt 
misschien om extra huurwoningen, ook gezien de huidige economische situatie. Daar 
is expertise op het gebied van huisvesting en projectontwikkeling voor nodig. Dit vergt 
kennisuitwisseling en onderlinge gemeentelijke samenwerking. 

 Spoedige start van de bouw en ontwikkeling van het Korsnas terrein met 100 
woningen, winkels en maximale parkeergarage (eenmalige kans voor de komende 
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100 jaar). We willen een snelle oplossing voor de huidige stagnatie. Ook moet voor 
een goed overleg met de betrokkenen gezorgd worden. 

 Het Slobbeland inrichten voor recreatie, wonen en een wandelpromenade; sanering 
van de huidige industriële bedrijvigheid. 

 Renovatie van de St Nicolaashof, de Gouwzee en de Meermin, zodat ouderen veilig 
en prettig kunnen wonen 

 Het terrein van Plat (Tase) - de oude Don Bosco Mavo - aan de Julianaweg moet zo 
snel mogelijk ontwikkeld worden. De entree van Volendam is op dit moment niet van 
een allure die Volendam past. 

 
Concrete doelen: 

 We vinden dat bij alle nieuwbouwprojecten extra aandacht gegeven moet worden aan 
de behoeften van mensen met functiebeperkingen en de financiële mogelijkheden 
van starters. Met wooncorporaties willen we hierover afspraken maken. 

 De straten rond woonzorgcentra – in een straal van 500 meter – moeten 
‘ouderenvriendelijk’ gemaakt worden. 

 
Voorts menen we dat: 

 Overbodige regels geschrapt moeten worden. 

 Grondbezit van cruciaal belang is voor gemeenten om maatschappelijke doelen te 
behalen en om geen speelbal te zijn van commerciële partijen. De gemeente is 
daarom een actieve speler op de grondmarkt en kan de leefbaarheid verhogen door 
eisen te stellen aan de hoeveelheid groen en de hoogte van het voorzieningenniveau. 
Grond waarop gebouwd kan worden moet zoveel mogelijk gemeentelijk eigendom 
zijn. Voor maatschappelijke voorzieningen en sociale huurwoningen moet een lagere 
grondprijs berekend worden. 

  
Ten slotte: niet achter feiten aanhollen 
Om te kunnen reageren op de actualiteit is het verstandig om woonbehoeften regelmatig te 
monitoren, zodat de woonvraag en het woonaanbod goed op elkaar afgestemd kunnen 
worden. We houden rekening met de huidige en geldende grondprijzen en de marktwerking. 
We willen geen cadeautjes weggeven waar de volgende generatie extra voor moet betalen. 
Blijvende aandacht en zorg voor een juiste verhouding tussen koop- en huurwoningen. 
Goed overleg met buurtbewoners is gewenst als woningen gerenoveerd moeten worden. 
 
5. Parkeren voor de deur? Soms wel, soms niet. 
Sommige wijken kennen een parkeerprobleem, dat vraagt om een oplossing. 
 
Concrete doelen: 

 Autoluwe oude kernen waarbij er per huishouden één parkeerplek gereserveerd is.  

 Nader onderzoek voor het oplossen van de parkeerproblematiek in de beide 
kommen. 

 Parkeren langs de randen van de kernen. 
 

 
2.3 Werk, juist nu van het allergrootste belang 

 
Uitgangspunt: 
Werk is – uit financieel en sociaal oogpunt - voor mensen essentieel. Dit vindt de PvdA al 
sinds haar oprichting. We vinden dat wie kan werken moet gaan werken en dat tegenover 
rechten plichten staan. 
We vinden dat we de mogelijkheden die er gemeentelijk zijn om werkgelegenheid te 
stimuleren moeten benutten. 
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Concrete doelen: 

 Stimuleren van ondernemingen/winkels. 

 Versnelde uitvoering van bouw- en wegenprojecten. 

 Optimaliseren van bedrijventerreinen met goede ontsluitingsmogelijkheden. 

 Verder stimuleren van MBO-mogelijkheden bij de Triade in Edam. 

 Kwijtschelden van gemeentelijke heffingen voor zelfstandigen met een laag inkomen. 

 Stimuleren van een goede samenwerking tussen onderwijs en bedrijven. 

 Meer gemeentelijk personeel uit de ‘kwetsbare’ hoek: mensen met een beperking, 
ouderen, allochtone Nederlanders. Dit betekent voortzetting van het huidige landelijke 
beleid. 

 Ondersteunen van markten en winkeliersacties. 

 Goed contact tussen gemeente en ondernemers. 

 Afstemming tussen ondernemers en het onderwijs voor stage- en werkplekken. 

 Een behoefteonderzoek in de regio Waterland naar de noodzaak van uitbreiding 
industrieterreinen. Hierbij moeten nadrukkelijk kansen en bedreigingen van 
bestaande industrieterreinen meegenomen worden. Bij aantoonbare noodzaak 
terreinen inbedden en omzomen met bomenrijen. Uitgaan van een milieuvriendelijke 
opzet.  

 
Daarnaast vinden we dat: 
- De wachtlijsten voor de sociale werkvoorziening moeten verdwijnen. 
- De bijstand bedoeld is als laatste vangnet en als tijdelijke inkomensoverbrugging. 

Langdurig werklozen krijgen trainingsmogelijkheden om weer aan het werk te komen. 
Jongeren plaatsen we direct in een leerwerktraject; thuiszitten helpt niet 
Mensen die zich onterecht onttrekken aan werk worden gekort op hun uitkering.  

 
 

2.4 Natuur en Milieu 
 
Uitgangspunt 
Bij Natuur en Milieu denken we aan behoud, beheer en verantwoordelijkheid. Het gaat 
daarbij om gedrag van burgers en overheidsmaatregelen en om wat we zien – het mooie 
groen en water – en wat we niet zien, zoals de CO2-uitstoot. 
Op lokaal niveau willen we onder andere werken aan het stimuleren van het gebruik van 
milieusubsidies, verdere scheiding van afval, het autoluw houden van de oude kommen, 
optimaal gebruik van led-lampen in de gemeentelijke verlichting, een Greenwheels 
parkeergelegenheid nabij de beide kommen en het groen omzomen van industrieterreinen. 
De gemeente kan het goede voorbeeld geven voor burgers en ondernemers. 
 
Concrete doelen: 

 Een gemeenteloket voor informatie over subsidiemogelijkheden die actief informatie 
geeft over subsidies; 

 Busbaan richting Amsterdam ook in avondspits benutten; 

 Goede fietsstallingen bij busstations; 

 Oude kernen autoluw maken en luw houden met als uitgangspunt één parkeerplek 
per huishouden van bewoners en parkeren langs randen gemeente stimuleren; 

 Gemeentelijke verlichting door Led-lampen; 

 Verdere scheiding van afval, in het bijzonder plastic; 

 Stimuleren van wandel- en fietspaden; 

 Parkeerplaatsen voor leenauto’s, zoals Greenwheels dat doet, stimuleren bij het 
busstation van Edam en nabij de oude kom van Volendam; 

 Intensivering van milieuvriendelijke onkruidbestrijding; 

 Auto- en bussenprobleem Noordeinde Volendam oplossen met ideeën bewoners; 
we gaan voor een duurzame oplossing. 
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 Het Zuideinde in Volendam autovrij maken, met mogelijkheid om te laden en te 
lossen. Denk aan de nabije toekomst waarin de dijk daar verhoogd wordt. 

 De dijk autovrij. 

 Regionale concentratie van industrieterreinen, door groen omzoomd. 

 Onderzoeken of meer afwisseling van groen en steen om het regenwater op een 
natuurlijke manier via de grond te laten afvoeren i.p.v. riolering op termijn meer 
oplevert. 

 De open ruimte aan de randen van de gemeente op een zoveel mogelijk natuurlijke 
wijze in stand houden, indien de parkeerbehoefte leidt tot parkeren aan de randen. 

 Gemeente zet optimaal in op roetfilters bij aanschaf nieuwe auto’s. 

 Stimuleren van energiezuinige initiatieven. Te denken valt aan een gemeentelijke 
prijs voor dergelijke lokale initiatieven. 

 Duurzaamheid in een breder perspectief zetten dan alleen maatregelen in de eigen 
gemeente. Aangeven wat de gevolgen kunnen zijn van onder andere ontbossing, 
kinderarbeid en energieverslindende producten. Wat elders ontoelaatbaar is, mag 
voor ons geen reden zijn om de ogen te sluiten. 

 Het instellen van een autoloze zondag in onze gemeente. Openbaar vervoer zou op 
die dag gratis moeten zijn. 

 Papierverbruik binnen het gemeentelijk apparaat tot een minimum beperken. 
 
  

2.5 Zorg en Welzijn 
 
Uitgangspunt 
We zijn samen – inwoners, gemeente, voorzieningen en bedrijven – verantwoordelijk voor de 
leefbaarheid van onze gemeente. Buurtverenigingen verdienen een pluim. 
Iedere inwoner heeft recht op bescherming van de lokale overheid en op stimulansen voor 
zijn of haar persoonlijke ontwikkeling, in de vorm van lokale voorzieningen. Vanuit de Wet 
maatschappelijke Ondersteuning (WMO) geldt dit vooral voor hen die om psychische of 
lichamelijke redenen een steun in de rug nodig hebben. 
De zorg en financiële ondersteuning voor de minima mag niet achteruit. 
We stellen eisen aan voorzieningen die met publiek geld gefinancierd worden. Zoals m.b.t. 
de toegankelijkheid, het aanbod en samenwerking. 
Goede initiatieven van vrijwilligers en mantelzorgers moeten beloond worden.  

 
Concrete doelen: 

 Bestuurlijke samenwerking of samenvoeging van Stichting Welzijn Edam en Stichting 
Club- en Buurthuiswerk Volendam. 

 Een gemeentelijke prijs voor opvallende initiatieven op het terrein van welzijn en zorg. 

 Een zogenoemde Brede School bij o.b.s. de Piramide in Edam. 

 Voorzieningen moeten toegankelijk zijn voor mensen met een handicap. 

 Realisering van een ontmoeting-/gebedsruimte voor de islamitische gemeenschap. 

 Goede lokale en regionale opvang van verslaafden. 

 Verdere ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin. 

 Ondersteunen van homo-emancipatie. 

 Het stimuleren van samenwerking tussen sport, welzijn en onderwijs. 

 Blijvend ontmoedigen van drank- en drugsgebruik bij jongeren. We vragen ook extra 
aandacht voor het ontmoedigen van vele vormen van gokverslaving 

 Stimuleren jeugdparticipatie, d.w.z. jongeren mee laten denken. 

 Aandacht voor mensen die kort of lang in psychische nood verkeren. Mogelijkheden 
voor ontmoeting bij welzijnsinstellingen faciliteren. 

 Het meetbaar maken van welzijnsdoelstellingen (SMART). 
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 Verder stimuleren en activeren van welzijnsactiviteiten in de bibliotheken vanuit de zorg 
en voor minder valide mensen. 

 Tegengaan van overlappingen in de welzijnshoek. Meer beperkingen aan de 
doelgroepomschrijving als het gaat om ‘dubbel ’gesubsidieerde activiteiten.  

 Peuterspeelzalen en kinderopvang realiseren in bestaande accommodaties. 

 Het toekomstige centrum voor Jeugd en Gezin zodanig laten functioneren dat 
vroegtijdige signalering van problemen in gezinnen leidt tot daadwerkelijke 
oplossingen. Het onderwijs, de kinderopvang, de peuterspeelzalen en het welzijnswerk 
betrekken bij dit centrum.  

 Afkeuren van negatieve reacties op het anders geaard zijn van personen. 

 Maatregelen nemen om mogelijke verloedering van straten, buurten en pleinen te 
voorkomen. 

 Eventuele overschotten WMO besteden aan WMO gerelateerde projecten. 

 Het instellen van een helder informatiepunt voor sport, cultuur en welzijn. 

 Het zwembad de Waterdam meer multifunctionele mogelijkheden bieden (fitness, 
wellness). Mogelijkheden bezien voor een publiek/private samenwerking. 

 
2.6 Toerisme 

 
 
Uitgangspunten: 
Toeristisch beleid moet toegespitst worden op enerzijds de Volendammer kwaliteiten en 
anderzijds de Edamse kwaliteiten.  
Een middellange en lange termijn visie ontwikkelen op de enorme hoeveelheid ‘Nederlandse 
en internationale’ toeristen die afkomen op het uitbundige van Volendam en het ‘verstilde’ 
van Edam.  
 
Concrete doelen: 

 Goede bewegwijzering voor toeristen en parkeerterreinen langs de kernen; 

 Meer wandel- en fietspaden; 

 Havenfaciliteiten scheppen aan de Nieuwehaven, nabij het Korsnäs terrein; 

 Camperfaciliteit in Edam en een betere verwijzing naar camperfaciliteit bij de 
Marinahaven in Volendam; 

 Historische uitstraling oude kernen benadrukken met historische details (oude 
lantaarnpalen, straatnaambordjes, kademuren e.d.); 

 Aantrekkelijke havenfaciliteiten; 

 Schone openbare toiletten; 

 Ondergronds parkeren bij het Europaplein in Volendam; 

 Auto- en bussenprobleem bij Noordeinde In Volendam oplossen, zodat toeristen er 
vrijelijk kunnen lopen; 

 Het Zuideinde autovrij vrijmaken met mogelijkheid van laden en lossen; 

 Stimuleren van toerisme vanuit Amsterdam met Openbaar Vervoer. 

 Toeristen- en hondenbelasting aanwenden voor toerisme en voorzieningen voor 
honden 

 Toerisme is een economische drager binnen onze gemeenschap. Edam en 
Volendam hebben beide eigen, unieke, toeristische waarden. Initiatieven om deze 
toeristische waarden meer in te zetten worden ondersteund, waarbij vooral gedacht 
wordt aan variatie en niet bijvoorbeeld alleen maar ‘fastfood’ gelegenheden die de 
toeristische bedrijvigheid kunnen bepalen. 
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2.7 Sport en Cultuur 

 
Sport 
Uitgangspunten: 
Breedtesport en topsport zijn aanvullend. Topsport heeft een voorbeeldfunctie. Het zet 
jongeren en volwassenen aan om in de ruimste zin van het woord aan sport te doen, te 
bewegen. 
Sportmogelijkheden moeten voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen met een 
beperking. Overgewicht kan met sport verminderen. De gang naar vormen van verslaving 
zoals gokken, drugs- en alcoholgebruik vermindert door actief aan sport en bewegen te 
doen. 
 
Concrete doelen: 

 Samenwerking van welzijnsinstellingen, onderwijs en sportverenigingen zorgt voor 
een beter aanbod voor jong en oud. 

 Gecombineerde sport-, onderwijs- en cultuurfunctionarissen leggen noodzakelijke 
verbanden tussen activiteiten op sport- onderwijs- en welzijnsgebieden. De door de 
overheid beschikbare gelden oormerken voor deze combinatiefunctionarissen. 
Waarbij duidelijke verbindingen gelegd worden tussen sport, onderwijs, welzijn en 
cultuur. Waarbij speciale aandacht dient te zijn voor sport voor ouderen. 

 Knelpuntenfonds voor (recreatieve) sport, welzijn, kunst en cultuur. 

 Gemeente laten aansluiten bij het Jeugdsportfonds Dit fonds biedt jeugdigen de 
mogelijkheid om te sporten, ook al zijn de financiële mogelijkheden niet toereikend. 
Dit geldt ook voor kinderen met een handicap. 

 Topsport waarderen als een maatschappelijke en dienstverlenende betrokken 
partner. 

 Uitbreiding van bestaande speelplekken nabij Singel. 

 Aanbrengen speelfaciliteiten voor de jeugd in wijken. 

 Bij recreatiemogelijkheden goede verlichting aanbrengen. 

 Het zwembad de Waterdam meer multifunctionele mogelijkheden bieden (fitness, 
wellness, fysiotherapie). Mogelijkheden bezien voor een publiek/private 
samenwerking tussen Zwembad, Atlas, Seinpaal. (kinderopvang). 

 Goede samenhang realiseren tussen breedtesport en topsport. Topsport als 
voorbeeldfunctie voor mensen om te gaan sporten en bewegen.  

 De bestaande vereniging in onze gemeente die aan topsport doen, mede 
verantwoordelijk maken voor ontwikkelingen op maatschappelijk terrein. (Is taak voor 
combinatiefunctionaris). 

 
Cultuur 
 
Uitgangspunten: 
Cultuurbeleving verbindt mensen. Volendam en Edam hebben een rijk cultureel erfgoed. Dat 
mag niet verkwanseld worden. Ook toekomstige beeldbepalende panden mogen niet 
verloren gaan. Maar cultuur is meer. Denk aan de jongerencultuur met allerlei bijzondere 
uitingen en initiatieven. Ook dat moet in goed beleid gegoten worden, waarbij jongeren de 
ruimte krijgen. We hebben een rijke cultuur en dat willen graag zo laten en verbreden. 
 
Concrete doelen: 

 Edam heeft een monumentale en cultuurhistorische uitstraling. Deze uitstraling vraagt 
om een beeldbepalende infrastructuur. Straten, straatnaambordjes, kademuren dien 
hierop te worden aangepast (incl. straatmeubilair en bestrating) Blijvende zorg voor 
ons cultureel erfgoed (Inclusief huizen, bomen, bruggen, monumentale schepen etc.). 

 Verkeersborden tot minimum bepreken, zonder de veiligheid aan te tasten. 
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 Uitvoeren van een goed monumentenbeleid op gemeentelijk niveau, waarin 
beeldbepalende panden en andere objecten opgenomen worden. Stolpen in onze 
gemeente behouden en panden, zoals De Meeuwen, niet laten verpieteren. 

 Heroverwegen om het Stadskantoor alsnog naar de Schepenmakersdijk te 
verplaatsen. 

 Stimulering cultuur en kunst (evenementen en exposities). Gemeentelijke panden 
voor exposities beschikbaar stellen. 

 Verder stimuleren (bestuurlijke) samenwerking tussen Stichting Welzijn Edam en het 
Club- en Buurthuiswerk Volendam 

 Een aanzet tot een evenwichtig POP-beleid. Stimuleren van samenwerking tussen 
gemeente, club- en buurthuiswerk (de Singel, de Pius x), de muziekschool en de 
lokale muziekinstellingen. Zorgen voor een goede infrastructuur om jongeren kansen 
te bieden om hun talent optimaal te ontplooien. Publiek/private samenwerking levert 
hierbij een structurele meerwaarde. Het toerisme in onze gemeente heeft baat bij het 
enorme aanbod van talent. Tijd voor een popvisie. Talent te over, maar een broze 
structuur.  

 Hét jazzpodium, Mahoganny van Noord-Holland behouden. 

 Culinaire activiteiten stimuleren in Edam. 

 De toeristische mogelijkheden van de beide kommen nadrukkelijk definiëren en daar 
beleid op afstemmen (denk aan: Edam, culinair, sportief, monumentaal. Volendam 
sport, muziek en vis). 

 Instellen van een jaarlijkse prijs voor opvallende initiatieven op het gebied van welzijn 
en cultuur. 

 Kermissen in de beide kommen moeten veilig zijn. Deze veiligheid niet ten koste 
gaan van een kaal en leeg kermisgevoel. 

 De gemeente dient regelmatiger zijn waardering uit te spreken aan de vele 
instellingen in onze gemeente die activiteiten organiseren op sportief en cultureel 
gebied. (Basishouding dient positief te zijn). Dit hoeft dus niet in financiële zin. Wel 
optimale ondersteuning in de vorm van het aanbieden van materialen (dranghekken, 
banken). 

 Blijvend zorgen voor een helder vergunningenbeleid. Wie is waar verantwoordelijk 
voor? 

 Musea; financiering gelijkstellen en meer samenwerking. Aansturen op bestuurlijke 
samenwerking. De musea zijn geen concurrenten van elkaar. 

 Zorgen voor een goed depot waar de kunstwerken van de gemeente, beide musea 
en enkele particuliere kunstenaars uit onze gemeente brandveilig en 
klimaatbestendig kunnen worden ondergebracht.  

 Realisering van een ontmoetings/gebedsruimte voor en door de Islamitische 
gemeenschap. 

 Randen langs het IJsselmeer dienen voor (veilige) waterrecreatie te worden 
gereserveerd. Waarbij enkele plekken voor kite-surfers dienen te worden 
gereserveerd. 

 
 

2.8 Onderwijs 
 

Uitgangspunten 
Goed onderwijs verzorgen is een zaak voor en van de ouders, leerkrachten, leerlingen en de 
besturen. De gemeente speelt vooral een rol in het realiseren van scholen. Dat doet zij op 
een evenwichtige wijze. Geen enkel bestuur kan en mag bevoordeeld worden. De Raad ziet 
daar op toe. Daarnaast is de gemeente de regievoerder die zorgt voor een goede 
samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen, zoals onderwijs, cultuur, welzijn, sport. 
De gemeente zorgt voor het navolgen van de leerplicht, werkt mee aan goed 
maatschappelijke stages en zorgt voor optimale veiligheid rondom de scholen. 
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 Het terrein van de o.b.s. de Piramide uitbouwen tot een nieuwe Brede School. Dat 
betekent dat SPOOR ( Stichting primair openbaar onderwijs regio Waterland) 
ondersteund wordt bij de realisatie van Brede Scholen in Edam en Volendam 

 Versterking MBO nabij de Triade. Goed voor aansluiting van VMBO naar MBO. 

 Verdere professionalisering van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), zodat 
vroegtijdige signalering leidt tot daadwerkelijke oplossingen. Het onderwijs, de 
kinderopvang, de peuterspeelzalen en het welzijnswerk betrekken bij dit centrum. 

 Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten tot een minimum beperken. 

 Het leerlingenvervoer wordt kritische bezien. Uiteraard mogen de leerlingen niet de 
dupe worden van bezuinigingen. 

 Rondom elke school is de verkeerssituatie optimaal veilig. 

 Openbaar basisonderwijs in Volendam. 
 
 

2.9 Verkeer en Vervoer 
 

Uitgangspunten 
De komende jaren zal de parkeerdruk in onze gemeente toenemen. Als het parkeren niet 
goed is geregeld levert dat bij de inwoners vaak veel irritatie op. Dat willen we zoveel 
mogelijk voorkomen. Ook zal in de komende jaren gezorgd moeten worden voor goede 
verbindingen met Amsterdam en de oost-west verbindingen. De Partij van de Arbeid geeft 
prioriteit aan een goede doorstroming en goed openbaar vervoer. Goed vervoer moet 
duurzaam worden geregeld. 
 
Concrete doelen:  

 Parkeerknelpunten in de oude kommen en de bereikbaarheid van de centra in 
overleg met betrokken partijen oplossen.  

 Onderzoek starten naar ondergronds parkeren; bij nieuwbouw in de nabijheid van 
oude kommen. 

 De dijk autovrij; behalve voor laden en lossen. 

 Alternatieven onderzoeken voor de bevoorrading van de winkels. Weren van zwaar 
vrachtverkeer in de beide oude kommen.  

 In regionaal verband bespreken en waar nodig acties ondernemen voor openbaar 
vervoer, personenauto’s en bedrijfsauto’s wanneer de Noord Zuidlijn 
(Buikslotermeerplein) haar voltooiing nadert. 

 Parkeerplekken maken voor leenauto’s zoals bv. door Greenwheels ingebracht. 

 Oude kernen worden autoluw: uitgangspunt één parkeerplek per huishouden in de 
oude kommen. 

 Parkeren langs de randen van de kernen stimuleren in een zoveel als mogelijk 
natuurlijke inbedding. 

 Busbaan richting Amsterdam ook in avondspits benutten 

 Een goed en frequent handhavingsbeleid bij fout parkeren 

 Stimuleren van Openbaar Vervoer ook in de gemeente. Met name voor ouderen is 
een fijnmazig OV-net van belang voor hun sociale contacten.  

 Mobiliteit van ouderen in stand houden door een goed Openbaar Vervoer 

 Komen tot een vervoersdienst voor 60+'ers in onze gemeente met busjes gereden 
door vrijwilligers. 

 Het nemen van maatregelen om het parkeren van auto’s in kwetsbare gebieden 
tegen te houden.  

 Toevoegen van bushaltes. De nieuwe wijk Broeckgouw voorzien van meerdere haltes 
waardoor mensen gestimuleerd worden de bus te nemen. 
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 In plaats van parkeervakken in de oude centra voldoende fietsenrekken aanbrengen, 
waardoor mensen nog meer worden gestimuleerd met de fiets boodschappen 
nemen. 

 Het Zuideinde autovrij vrijmaken, wel mogelijkheden creëren om te laden en te lossen 

 Europaplein: ondergronds parkeren en een bovengronds plein met terras in een fiets- 
en wandelvriendelijke uitstraling  

 Straten rondom woonzorgcentra worden ‘ouderenvriendelijk’ gemaakt in een straal 
van 500 meter.  

 Rondom elke school moet de verkeerssituatie optimaal veilig gemaakt worden. 
 

 
2. 10 Gemeentelijke financiën 

 
Uitgangspunten: 
Het weerstandsvermogen is in onze gemeente groot; we kunnen een stootje hebben. Onze 
weerstand bestaat uit algemene, stille en niet benutte belastingcapaciteit. De laatste twee 
moeten kritisch worden bekeken. De algemene reserve moet ook plaats bieden aan ruimte 
voor roerende zaken en mensen. Niet alle reserves moeten worden aangewend voor 
‘stenen’. 

 
De komende jaren zullen de gemeentelijk financiën als gevolg van de crisis verder onder 
druk komen te staan. Ook wij realiseren ons dat sommige maatregelen onze inwoners zullen 
treffen. Wij zijn van mening dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. 
Mensen die financieel kwetsbaar zijn of zijn geworden buiten hun schuld moeten zich 
gesteund voelen door een evenwichtig financieel beleid van ons gemeentebestuur. Ook wij 
zullen bij financiële stagnatie de tering naar de nering zetten. Wel vinden wij dat het 
scheppen van werk onze economie stimuleert. Onze reserves moeten niet oplopen als 
burgers door gemeentelijke belastingmaatregelen meer moeten betalen. Juist dan kunnen 
reserves ingezet worden om projecten te stimuleren. 
 
De PvdA heeft flinke ambities, maar ambities kunnen minder snel gerealiseerd worden als de 
gemeentelijke kas minder binnen krijgt. 
Wij stellen ons dan ook elke keer de vraag of bepaalde, bestaande activiteiten of projecten 
niet efficiënter kunnen. Ook of personele inzet niet effectiever kan worden ingezet. Steeds 
zal het ambtelijk apparaat, ook intern, de discussie moeten aangaan welke prioriteit 
bepaalde kerntaken moeten hebben. De Raad zal uiteindelijk het nieuwe college controleren 
of deze kerntaken op de juiste wijze worden uitgevoerd en waar de kansen en bedreigingen 
liggen. Vaak ligt het voor de hand te bezuinigen op welzijn, zorg, sport, kunst en cultuur. Wij 
zijn daar beducht voor. Juist hierin op een efficiënte en slimme wijze investeren levert op 
termijn meer op. Ambtelijke inzet moet op elkaar afgestemd worden en we vinden dat niet te 
snel externe bureaus ingeschakeld moeten worden. 

 
 
 

2.11 Openbaar bestuur 
 
Uitgangspunt: 
Verdere samenwerking met de gemeentes Zeevang en Waterland (de 
IJsselmeergemeentes). Bij een nadrukkelijke meerwaarde voor onze inwoners, een degelijke 
efficiëntie slag, een uitdrukkelijke wil tot samenwerken en een goed op elkaar afgestemd 
ambtelijk apparaat is een nieuwe IJsselmeergemeente een mogelijkheid. Onze inwoners 
moeten zich in deze nieuwe mogelijkheid gekend en gewaardeerd voelen. Ook de 
samenwerking met de Stadsregio en het gebied van Zaanstreek/Waterland is van belang. 
Gemeenschappelijke regelingen (GGZ, werkvoorziening Baanstede) zijn nuttig en 
noodzakelijk, maar dienen kritisch benaderd te worden.  
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Concrete doelen: 

 Voor ondernemers en burgers één (digitaal) loket voor bouwplannen, vergunningen 
en arbeidsmarktvraagstukken. 

 Verdere verbetering van de dienstverlening aan inwoners; niet alleen digitaal, maar 
ook via persoonlijk contact. 

 Besluiten van het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad 
voor inwoners vertalen in publieksvriendelijke taal. 

 Ook voor onze veiligheid zijn we sterk afhankelijk van de regionale inzet. Het 
politiecorps willen we op peil houden, als het werk wat wordt gedaan merkbaar, 
helder en duidelijk is. Goedwillende burgers moeten worden gekend en 
gewaardeerd. Kwaadwillenden moeten zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn. 
Korte lijnen en lik op stuk beleid. Het op te starten Veiligheidshuis biedt hiervoor 
goede kansen. 

 De keuze voor een locatie van een brandweerkazerne wordt in deze periode 
aangegeven. 

 Gemeente zelf zoveel mogelijk als ontwikkelaar laten optreden. 
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