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Voorwoord 
 
In de afgelopen periode heeft de PvdA laten zien dat ook vanuit 

de oppositie goede resultaten zijn te boeken. Veel ambities uit 

ons vorige verkiezingsprogramma zijn gerealiseerd, hoewel niet 

altijd in het tempo en de omvang, waar wij naar streefden. 

 

Onze inzet voor de sportvelden in Oosthuizen, de school en het 

dorpshuis in Beets en de MFA is gehonoreerd en daar kunnen we 

trots op zijn. 

 

We hebben daarmee in de afgelopen bestuursperiode laten zien 

dat de PvdA er toe doet in Zeevang. Grote stappen zijn gezet, 

maar vóór we gaan fuseren met Edam-Volendam  wachten ons 

nog grote uitdagingen. Die gaat de PvdA ook in de volgende 

periode met dit verkiezingsprogramma niet uit de weg. 

 

Zeevang, januari 2014, 

 

 

Jetty Voermans, 

Lijsttrekker PvdA 
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De PvdA maakt zich sterk voor: 
 
 
 

• Versterking van burgerparticipatie en het democratisch 

proces  

• Een fusie met waarborgen voor onze kernwaarden  

• Bescherming van cultureel erfgoed  

• Geschikte en betaalbare huisvesting voor jongeren én 

ouderen  

• Schone en kleinschalige recreatie langs de dijk 

• Zorg voor de gemeenschap 

• Een ondernemende en duurzame gemeente 

• Voorzieningen met maatschappelijk en economisch nut  
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1 De publieke zaak in Zeevang 
 
De overheid is er voor de inwoners van Zeevang en niet andersom. 
Burgers worden door de overheid gelijk behandeld. De PvdA wil een 
sterke samenleving en een sterke democratie, waarin burgers en 
gemeenschappen mede vorm geven aan de publieke zaak en waarin 
burgers daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op het bestuur. In de 
buurt, de school en in het gemeentelijke beleid. Daarom moeten 
overheidstaken zo dicht mogelijk bij de burgers worden georganiseerd. 

 
Om de kloof tussen politici en burgers te verkleinen en te overbruggen 
zijn transparante besluitvorming en openbaarheid van 
overheidsinformatie noodzakelijk. Maar in de praktijk is die openbaarheid 
nog geen vanzelfsprekend gegeven. Transparantie omvat openheid, 
rekenschap en het verstrekken van de juiste informatie. 
 

• De PvdA wil de burger meer rechtstreekse invloed geven door 
honorering van burgerinitiatieven en door kernen meer 
zeggenschap te geven over budgetten voor leefbaarheid en 
veiligheid. 

• Volksvertegenwoordigers moeten voldoen aan de hoogste eisen 
van integriteit en dienstbaarheid. Een cultuur van zuinigheid, 
dienstbaarheid en doelmatigheid staat voorop. 

• Alle informatie waarover de gemeente beschikt en waarvoor geen 
geheimhoudingsplicht geldt, moet systematisch en actief openbaar 
worden gemaakt en online ontsloten kunnen worden. Burgers 
worden daardoor in staat gesteld zelf informatie op te zoeken via 
een directe online ontsluiting van documenten en elektronische 
gegevens. 

• Bij het nemen van besluiten of het wel of niet verlenen van 
vergunningen verenigt de overheid de belangen van de 
belanghebbenden. Belangenafweging is pas aan de orde wanneer 
belangenvereniging niet mogelijk blijkt. 

• Belangenvereniging is ook een instrument om grote projecten met 
tegengestelde belangen aan te pakken. In die gevallen gaat de 
overheid samen met de belanghebbenden aan de slag, of laat de 
overheid het initiatief geheel bij de burgers. 
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2 De fusie met Edam-Volendam 
 
De fusievoorbereidingen met Edam-Volendam verlopen voorspoedig. Per 
2016 zullen wij één gemeente gaan vormen met als doel: een sterker 
bestuur en een beter toegeruste ambtelijke organisatie. Het is van groot 
belang om de komende periode bij de voorbereiding onze belangen 
optimaal te behartigen en onze kernwaarden zeker te stellen. De PvdA 
onderscheidt zich van andere partijen in Zeevang die de voorzieningen 
willen concentreren in de grootste kern. 
 

• De dorpsraden worden erkend als vaste vertegenwoordiger en 
gesprekspartner van de kernen met de overheid. Zij zijn de 
schakel in de communicatie met de bewoners van de kernen en 
andersom. 

• Het huidig voorzieningenniveau aan scholen en dorpshuizen in de 
kernen wordt gehandhaafd, want dat is noodzakelijk voor het 
behoud van de sociale verbanden in die kernen.  

• Het belang van een gespreide leeftijdsopbouw van de bewoners 
van de kernen vormt uitgangspunt bij woonbeleid van de nieuwe 
gemeente. 

• In het gemeentehuis van Oosthuizen komt een gemeentelijk 
serviceloket in combinatie met een kleinschalig 
gezondheidscentrum (Huisartsen, wijkverpleging en fysiotherapie 
onder één dak) in het huidige gemeentehuis. Het open karakter 
van dit servicepunt in het centrum van Oosthuizen kan worden 
versterkt door de vestiging van een VVV rustpunt met koffiecorner 
en terras voor bezoekers en toeristen. Een beperkt deel van het 
gebouw zou kunnen worden omgezet in woonruimte als dat de 
exploitatie ten goede komt. 

• Wij maken ons sterk voor een sporthal bij de MFA, die geschikt is 
voor wedstrijdsport. Alle sporters in de nieuwe gemeente krijgen 
daardoor meer mogelijkheden om in de directe omgeving te 
trainen in competitieverband. Een CPO constructie kan hiervoor 
een kansrijke oplossing bieden voor de financiering. 

• Het behoud van het unieke karakter van de Zeevang met 
lintbebouwing en de stolpboerderij wordt vastgelegd in de 
structuurvisie van de nieuwe gemeente. 
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3 Ons cultureel erfgoed 
 
Zeevang wordt niet alleen gekenmerkt door de lintbebouwing in de 
kernen, maar ook door de ruige, ongerepte kust achter de 
kilometerslange Markermeerdijk. De Partij van de Arbeid blijft zich 
verzetten tegen het aanleggen van eilanden en slibwanden in het open 
Markermeer voor de Zeevangse kust en noordelijk daarvan. Het gaat om 
het grootste zoetwaterbekken van Nederland! Pas na toekomstige 
opgedane ervaringen met de Markerwadden aan de overkant bij Lelystad, 
is een heroverweging aan de orde.  
 

• In samenwerking met de PvdA in Edam-Volendam blijven wij 
strijden tegen eilanden langs onze kust voor recreatieve 
doeleinden.  

• Wij pleiten wel voor een aanlegsteiger in het Markermeer voor de 
bruine vloot, waardoor ook vanuit het water het mooie gebied van 
Zeevang beter bereikt en benut kan worden. (zie 5 en 8). 

• De stolp en het lint zijn karakteristiek voor het 
veenweidelandschap van Zeevang. Ons erfgoed verdient het om 
beschermd te worden met een formele status. De PvdA wil dat - in 
overleg met dorpsraden - bepaald wordt, welke van de meest 
kwetsbare linten kunnen worden bestempeld als ‘beschermd 
dorpsgezicht’. (zie 8) 

 
 
 

4 Woningbouw 
 
Uit het recente Woonplan blijkt dat onze gemeente vergrijst en ontgroent. 
Als er voor jonge starters geen woningen beschikbaar zijn, zullen zij 
vertrekken uit onze gemeente en noodgedwongen elders gaan wonen. 
Dan dreigen de kleine kernen tot seniorendorpen te verworden en komt 
de leefbaarheid nog meer in het gedrang. Omdat in onze gemeente veel 
particulier woningbezit is, krijgt de gemeente in toenemende mate te 
maken met oudere, particuliere woningbezitters die behoefte hebben aan 
Wmo-ondersteuning; vaak in de vorm van (kostbare) 
woningaanpassingen. De PvdA wil daarom dat er niet alleen voor jonge 
starters maar ook voor ouderen geschikte woonruimte beschikbaar komt. 
 

• Waar mogelijk moet ruimte gevonden worden in de kernen voor 
kleinschalige woningbouw voor starters. Met een evenwichtige 
opbouw van de populatie is er meer kans op behoud van 
voorzieningen in de kleine kernen, zoals scholen en dorpshuizen.  
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• De aanwijzing in de structuurvisie van de gronden van een 
voormalig wethouder achten wij een politiek en bestuurlijk 
verkeerd signaal vanwege het integriteitconflict waarin hij zich 
heeft gebracht. Die aanwijzing dient daarom te worden terug 
gedraaid. 

• Initiatieven voor starterswoningen willen wij bevorderen door 
gebruik te maken van Collectief Particulier Ondernemerschap 
(CPO) (zie 8) 

• Verouderd sociaal bezit kan door Wooncompagnie aan jonge 
starters verkocht worden als kluswoning met terugkoopgarantie.  

• Geschikte en betaalbare huisvesting voor senioren zal gebouwd 
moeten worden in de directe omgeving van voorzieningen, die het 
mogelijk maken om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. 
De vrijkomende locatie van het huidige cultureel centrum is 
daarvoor uitermate geschikt.  

• Wie nu groot wil bouwen kan dat uitsluitend met een stolpachtige 
woning. Alleen dán zijn grotere inhoudsmaten toegestaan. Op 
deze wijze gaat de karakteristiek van de unieke stolpboerderij in 
het landschap verloren. Daarom is nodig dat meer variatie binnen 
de lintbebouwing mogelijk is en de maximale inhoudsmaat van 
een burgerwoning wordt verruimd. 

 
 

 
5 Toerisme en recreatie  
 
Schone en kleinschalige recreatie vormen voor de PvdA het uitgangspunt 
in onze groene gemeente. Het uitgestrekte veenweidegebied is een 
fantastisch landschap waar zowel voor wandelaars en fietsers als 
vogelaars en watersporters volop te genieten valt. Intensieve, 
grootschalige en luidruchtige watersportactiviteiten vinden wij niet 
wenselijk aan onze open en ruige kust. 
Wel pleiten wij voor een betere ontsluiting van de lange kust aan de 
oostzijde voor fietsers met een fietspad op of onder de dijk en voor de 
bruine vloot met een aanlegsteiger. 
 

• Waar mogelijk worden doodlopende wegen verbonden zodat nog 
meer wandelroutes en zogenaamde ‘ommetjes ’ ontstaan. 

• Wij opteren voor een fietspad vanaf het nieuwe MFA naar de 
sportvelden en de N247 mede uit veiligheidsoverwegingen. Dit 
fietspad kan aangesloten worden op het regionale fietsnetwerk. 

• Ontwikkeling van kleinschalige verblijfsmogelijkheden (B&B’s) 
gaan wij stimuleren, zodat bezoekers ook langer in het gebied 
kunnen verblijven.  

• Een aanlegsteiger voor de bruine boot ter hoogte van molen De 
Breek, vergroot de ontwikkelingsmogelijkheden voor ‘Het Land 
van Dik Trom’ in de Etersheimerbraakpolder. Met 
vaararrangementen vanuit omringende havens en vanuit de 
overkant van het water, kan Zeevang meer bezoekers binnen  
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halen. Vanwege de dijkverzwaring zal vooralsnog een tijdelijke 
steiger aan de orde zijn. (zie 3 en 8) 

• Voor de veiligheid langs onze kust en op het Markermeer is de 
inzet van het Reddingsstation Zeevang van groot belang. De 
paraatheid van de reddingsbrigade moet dan ook te allen tijde 
kunnen worden gegarandeerd en mag niet belemmerd worden 
door operationele maatregelen in de toekomst. 

• Een doorlopend fietspad op de dijk van Amsterdam Noord tot 
Hoorn vergroot onze toeristische mogelijkheden aanzienlijk. Dat 
vereist nauwe samenwerking tussen alle betrokken gemeenten en 
HHNK. Vanuit onze gemeente worden de gereserveerde FES 
gelden hiervoor ingezet. 

• 2016 is het herdenkingsjaar van de watervloed in 1916. 
Gedurende het hele jaar zullen in regio Waterland culturele en 
toeristische activiteiten worden georganiseerd. Dat biedt kansen 
voor onze gemeente om feestelijke en aantrekkelijke programma’s 
te gaan ontwikkelen voor bewoners en bezoekers. De gemeente 
zal hier faciliterend in optreden bv bij vergunningen en 
ondersteuning van verenigingen. (zie 8) 

 
 
6 Zorg voor de gemeenschap 
 
Gemeenten krijgen er in 2015 drie grote taken bij in het sociaal domein. 
De Jeugdzorg wordt gedecentraliseerd met de bedoeling om in een 
vroegtijdig stadium problemen te signaleren en binnen de sociale context 
van het hele gezin de nodige ondersteuning te bieden. Daarmee kunnen 
in veel gevallen escalatie van de situatie, medicalisering en kostbare 
behandeltrajecten worden voorkomen. 
 
De overheveling van AWBZ taken moet leiden tot een op lokaal niveau 
georganiseerd voorzieningenaanbod, dat voorziet in maatwerk voor 
kwetsbare burgers die zelf geen middelen en ondersteuning hebben om 
op terug te vallen.  
De Participatiewet voegt de ‘Wet werk en bijstand’, de ‘Wet sociale 
werkvoorziening’ en een deel van de ‘Wajong’ samen. Het doel van de 
nieuwe ‘Participatiewet’ is mensen zonder of met beperkte kans op de 
arbeidsmarkt meer kansen te geven op werk. 

 
Wij maken ons grote zorgen over de onduidelijkheid over de budgetten, 
die beschikbaar worden gesteld voor deze taken en de budgetkortingen 
voor de huidige taken. De PvdA wil dat de gemeente, binnen de grenzen 
van financiële mogelijkheden een zo sociaal mogelijke invulling geeft aan 
haar (nieuwe) taken en deze zo efficiënt mogelijk uitvoert. Wij zien dit als 
onze plicht naar de mensen om wie het hier gaat: kwetsbare mensen van 
alle leeftijden, waarvan velen een beperkt netwerk en een krappe beurs 
hebben. 
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• De basisscholen moeten nauw betrokken worden bij de 

uitvoering van de jeugdzorgtaken. Vroegtijdige signalering van 
afnemende schoolprestaties of gedragsproblemen kan escalaties 
binnen de gezinssituatie wellicht voorkomen.  

• Het beleid moet er op gericht zijn om de minst draagkrachtige 
burgers te ondersteunen in hun werk- en leefsituatie. 

• De gemeente speelt zo veel als mogelijk in op de specifieke 
behoeften van burgers en levert maatwerk waar mogelijk.  

• Goede zorg en voorzieningen in de buurt, geen versnippering en 
bureaucratie en veel aandacht voor (het ondersteunen van) 
mantelzorg. Dat gaan we realiseren door de inzet van buurtzorg, 
die laagdrempelig en zonder bureaucratie de zorg en 
ondersteuning gaat leveren. 

• Eenzaamheid en stille armoede zijn grote problemen onder 
ouderen en kwetsbare mensen. Wij maken extra werk van 
toegankelijkheid van de lokale voorzieningen en versterking van 
de sociale netwerken voor deze groep. Dat doen we door de inzet 
van een sociaal wijkteam voor mensen die uit de boot dreigen te 
vallen. We hanteren daarbij als uitgangspunt: ‘De zorg komt 
naar de mensen toe en niet andersom’. 

• Het vrijwilligerswerk vormt het cement van het verenigingsleven 
in onze kernen. Sport, welzijn en cultuur drijven vrijwel volledig 
op deze vrijwillige inzet. Aan de beperkte budgetten die de 
gemeente hierop inzet mag niet verder worden getornd. 

 
 

 
7 Een ondernemende en duurzame gemeente 

 
Toerisme en recreatie kunnen voor ondernemers en agrariërs in Zeevang 
een veel grotere betekenis krijgen, vindt de PvdA. Verbrede landbouw, 
wandel-, kano- en fietsroutes én verblijfsrecreatie worden aangemoedigd. 
De werkgelegenheid in Zeevang kan verder worden gestimuleerd door: 

• Waar mogelijk een voorkeursbeleid bij aanbestedingen voor 
lokale ondernemers. 

•  Grote leegkomende boerderijen geschikt maken voor werken aan 
huis, bijvoorbeeld in de dienstverlening. 

• Uitbreiding van het bedrijventerrein in Oosthuizen, waardoor 
letterlijk ‘ruimte’ wordt gecreëerd voor ondernemers die binnen 
de kern uit hun jasje zijn gegroeid.  

 
Iedereen moet doordrongen worden van het feit dat we energie moeten 
besparen. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie en zal zelf ook 
moeten investeren in duurzaamheid en energiebesparing. 
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• De MFA moet duurzaam gebouwd worden met hoogwaardige 
technieken op terrein van warmtewinning en klimaatbeheersing. 
Deze extra investering kan bekostigd worden uit de overmaat aan 
reserves (zie 8) 

• Bij nieuwbouw en vervanging van de openbare verlichting wordt 
duurzame verlichting standaard toegepast. 

• Door middel van goede voorlichting over energiebewust gedrag en 
verwijzing naar alle subsidiemogelijkheden worden particulieren 
en bedrijven gestimuleerd om alternatieve energie, zoals zonne-
energie te gebruiken. 

• Huisvestinglasten kunnen worden teruggedrongen door 
energiebeperkende maatregelen in/aan de woning. Deze 
investeringen worden mogelijk gemaakt met een 
stimuleringsregeling voor particuliere eigenaar met een laag 
inkomen. (zie 8) 

• Verrommeling van de openbare ruimten moet worden 
tegengegaan door maatregelen op basis van ecologische en 
duurzame principes. 
Onderhoud en inrichting van het park in Oosthuizen, speelplaatsen 
en andere groenstroken in de gemeente, worden – binnen de 
bestaande budgetten en in samenwerking met particulieren- 
volgens deze uitgangspunten herzien.  

• Uit oogpunt van zorg voor natuur en milieu zetten wij ons in voor 
het gescheiden ophalen van plastic materiaal.  

• Op centrale locaties moeten laadplekken voor elektrische auto’s en 
fietsen worden ingericht. Plekken die in aanmerking komen zijn 
het gemeentehuis, dorpshuizen, camperplaats etc. 

 
 

 
8 Hoe betalen we deze ambities? 
 
De gunstige financiële positie van Zeevang biedt mogelijkheden om de 
overmaat aan reserves te bestemmen voor maatschappelijk en 
economisch nut hebbende investeringen en voorzieningen.  
De PvdA zet in op: 
 

• Een beperkt monumentenfonds van € 25.000 voor het behoud van 
cultureel erfgoed in onze gemeente. (3) 

• Een fonds van € 50.000 voor startersleningen. (4) 
• Duurzame ontwikkeling van de MFA met een bedrag van  
€ 100.000. (7) 

• Een subsidieregeling van € 50.000 ten behoeve van duurzame 
energiemaatregelen in/aan de woning voor particuliere eigenaren 
met een laag inkomen. (7) 

• Een bijdrage van € 60.000 aan incidentele kosten voor toeristische 
ontsluiting langs de dijk. (5) 

• Steun aan initiatieven vanuit de gemeenschap om de leefbaarheid 
in de kernen en wijken op peil te houden met een bedrag van  
€ 25.000. (5) 


