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Voorwoord

Woensdag 18 november zijn er in de gemeente verkiezingen voor de 
nieuwe gemeenteraad voor de nieuwe fusiegemeente van Edam-Volendam 
samen met Zeevang. Twee mooie gemeenten gaan fuseren tot één 
nieuwe. We kiezen deze keer niet voor de normale vier jaar, maar voor 
zes.

Zes jaar vooruit kijken zonder glazen bol is lastig. We kiezen er dan ook 
voor om in dit programma duidelijk te vertellen welke kant we op willen en 
wat wij belangrijk vinden. We gaan wat minder in op de details van 
vandaag, die over enkele jaren achterhaald zullen zijn. 

De Partij van de Arbeid kiest ervoor om een duidelijke richting uit te 
zetten. Een richting waarin we als burgers samen onze samenleving in de 
gemeente maken. Waarin we naar elkaar omkijken en voor elkaar 
opkomen als dat nodig is.  

Een voorbeeld is de zorg. Sinds dit jaar wordt een belangrijk deel van de 
zorg niet meer geregeld vanuit Den Haag maar vanuit de gemeente. Deze 
verandering gaat niet zonder kleerscheuren en dit zal in de komende jaren 
veel aandacht vragen. De PvdA in Edam-Volendam wil ervoor knokken dat 
iedereen in onze gemeente ook de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. De 
gemeente moet daarbij wat ons betreft vooral kijken naar de mensen en 
de zorg die zij echt nodig hebben en wat minder naar de regeltjes en 
procedures. De Partij van de Arbeid wil hier ook extra geld voor reserveren 
zodat niemand zonder noodzakelijke zorg komt te zitten.

Niet alleen zorg is belangrijk, maar ook hoe we met elkaar samenleven. In 
onze prachtige historische steden en dorpen in de gemeente hebben we 
goede voorzieningen en een krachtige sociale samenhang. We kijken naar 
elkaar om en zijn met z’n allen heel actief in allerlei verbanden. Er wordt 
gesport in verenigingen, er zijn dorps- en buurthuizen en allerlei andere 
verenigingen op het gebied van historie, cultuur et cetera. Samen maken 
we zo met z’n allen een mooie samenleving waarin we naar elkaar 
omkijken en voor elkaar zorgen. Wij vinden dat erg belangrijk en willen dit 
behouden en versterken. Want: iedereen telt mee in onze gemeente!

Bij een prettig leven is werk heel belangrijk. Werk geeft voor veel mensen 
voldoening, sociale contacten, nieuwe ervaringen en niet te vergeten een 
inkomen. De Partij van de Arbeid vindt dat iedereen die kan werken ook 
gaat werken en dat iedereen die wil werken ook werk kan vinden. Wij 
willen ons in de gemeente-raad hard maken voor goed werk tegen een 
eerlijk salaris voor iedereen in onze gemeente. Juist ook de mensen die 
wat meer moeite hebben met het vinden van werk verdienen onze 
ondersteuning. Want: iedereen telt mee.

Pim Bliek,
lijsttrekker



Inleiding
De Partij van de Arbeid wil een samenleving die mensen verbindt. Sterk 
ben je immers samen. Wij bereiken dat met constructieve samenwerking 
en het tonen van leiderschap. De maatschappelijke en sociale 
ontwikkelingen volgen wij nieuwsgierig en kritisch.  Wij zoeken de weg van 
vooruitgang en hebben gelijktijdig oog voor de in de gemeenschap 
verworven economische, culturele en sociale waarden.

Wij laten ons leiden door sociaal democratische waarden: solidariteit, 
duurzaamheid, vrijheid, democratie en rechtvaardigheid staan daarbij 
centraal. 

Zo dragen wij bij aan een betere samenleving.

Werk en een sterke economie

Het belang van werk
Werk is ontzettend belangrijk voor mensen en voor de samenleving als 
geheel. Het geeft zingeving, een nuttige dagbesteding, een inkomen, 
sociale samenhang en het draagt bij aan de economie. Wij gaan uit van 
het principe dat iedereen die kan werken ook geacht wordt te werken. 
Mensen die daarbij ondersteuning nodig hebben helpen we een handje. 
Wij laten niemand in de steek, dus ook de mensen die echt niet kunnen 
werken ondersteunen wij.

Sociale werkvoorziening (Baanstede)
Wat vroeger de sociale werkvoorziening heette bestaat nu niet meer. De 
nieuwe participatiewet maakt dat we als gemeente dingen anders moeten 
organiseren. Het uitgangspunt hierbij is dat we zoveel als mogelijk mensen 
helpen om regulier werk te vinden. Als mensen hierbij ondersteuning of 
coaching nodig hebben, dan helpt de gemeente. Wij vinden de ingeslagen 
weg een stap in de goede richting maar zullen heel kritisch volgen hoe het 
gaat. Wij willen absoluut niet dat mensen tussen de wal en het schip 
raken. Wij zullen het college telkens aanspreken op haar verantwoordelijk-
heid voor deze mensen. Dat betekent ook dat de gemeente meer mensen 
uit deze doelgroep in dienst moet nemen als daar plek voor is en bedrijven 
waarmee de gemeente zaken doet willen we hier ook toe stimuleren, 
bijvoorbeeld door hier eisen aan te stellen bij het inkopen van producten 
en diensten.

Werkgelegenheid stimuleren
We vinden het heel belangrijk om, nu de economie voorzichtig weer 
aantrekt, ook te zorgen voor meer werk. Er staan nog te veel mensen aan 
de kant. Niet omdat ze niet willen werken, maar omdat er geen werk voor 
ze te vinden is. Wij willen dat de gemeente alles op alles zet om binnen de 
gemeente werkgelegenheid te stimuleren en te behouden.



Snel internet in de hele gemeente
Snelle internetverbindingen dragen bij aan economische groei en het trekt 
nieuwe, innovatieve bedrijven aan. De Partij van de Arbeid wil dit in de 
gemeente stimuleren en pleit daarom voor snel internet in de gehele 
gemeente.

Streekproducten
Onze mooie groene gemeente kent vele streekproducten. Deze sluiten 
goed aan op onze toeristische sector en de Partij van de Arbeid wil de 
productie, promotie en verkoop van streekproducten graag stimuleren.

Bereikbaarheid
Om de economie te laten floreren is het van belang dat de bedrijven in de 
gemeente bereikbaar zijn. We willen ook zuinig zijn met onze natuur en 
rekening houden met verkeersoverlast. De Partij van de Arbeid streeft naar 
balans in deze afweging en vindt bereikbaarheid heel belangrijk voor onze 
economie.

Bereikbaarheid is niet iets dat we als gemeente alleen kunnen. De Partij 
van de Arbeid vindt een goede samenwerking met de provincie en 
gemeenten in de regio essentieel. 

Geen flexconstructies bij de gemeente
De gemeente moet altijd het goede voorbeeld geven vindt de Partij van de 
Arbeid. Als je vindt dat iedereen eerlijk werk verdient tegen een eerlijk 
loon, dan moet je dat als gemeente ook waarmaken. De Partij van de 
Arbeid wil dus geen flexconstructies en nul-urencontracten meer. Wij 
nemen mensen gewoon eerlijk in vaste dienst.
Externe inhuur vinden wij alleen verantwoord als dit gaat om tijdelijke 
projecten waarvoor intern echt niemand beschikbaar is.

Eerlijk werk voor iedereen
We willen niet alleen geen flexconstructies meer, we willen ook dat de 
gemeente of bedrijven waarmee de gemeente zaken doet, meer kansen 
biedt aan mensen met een arbeidsbeperking of die langdurig werkloos 
zijn. Zo geven wij iedereen een kans op eerlijk werk.

Betere zorg en een beter sociaal- en 
welzijnsbeleid

Veranderingen
Sinds 2015 is er ontzettend veel aan het veranderen in de zorg en het 
sociaal- en welzijnsbeleid. Veel taken die eerst door de landelijke overheid 
werden uitgevoerd komen nu op het bordje van de gemeente.

Deze overgang gaat niet zonder slag of stoot en er gaat ook nog teveel 
niet goed. Dit komt deels omdat de gemeente moet wennen aan haar 
nieuwe taak, maar ook omdat de Regering de gemeenten tegelijk een 
bezuiniging heeft opgelegd.
Kortom: we moeten met minder geld van het Rijk meer mensen 
ondersteunen. Dit vraagt creativiteit en inventiviteit, maar ook het 
reserveren van meer gemeentegeld. 



WMO
Steeds meer ouderen blijven langer thuis wonen en zullen een beroep 
doen op ondersteuning via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO). Wij vinden dat de gemeente voldoende WMO-reserves moet 
aanleggen om de financiële risico’s af te dekken als de vraag om 
ondersteuning toeneemt. Het mag niet zo zijn dat de kwetsbaarste 
mensen van noodzakelijk hulp verstoken zouden blijven als het jaarlijkse 
budget op is.

Drank en drugs
Er spelen in Edam-Volendam ook problemen die sterk lokaal van aard zijn. 
Zo kennen we relatief veel drank- en drugsgebruik, met name onder 
jongeren. We willen dit stevig aanpakken. 

Zorg voor de jeugd
Bij gezinnen met meerdere problematieken biedt de gemeente hulp op 
maat door één zorgteam. Doel is dat het gehele gezin weer gezond 
zelfstandig kan functioneren. Dat levert betere zorg op, vooral voor de 
kinderen.

Zorg in de buurt
Zorg en welzijn van ouderen gaat de Partij van de Arbeid aan het hart. Wij 
vinden het heel belangrijk dat mensen in hun vertrouwde omgeving 
kunnen blijven wonen, ook als zij meer zorg nodig hebben. ‘Oude bomen 
moet je niet verplanten’ is een gezegde dat op waarheid berust. Zorg op 
maat en dicht in de buurt moet dan wel goed geregeld worden. De Partij 
van de Arbeid vindt dat ambtenaren dan ook de mensen moeten opzoeken 
als dat nodig is. Dat vereist ook nauwe samenwerking tussen het 
gemeentelijke WMO-loket en de zorgverzekeraar. De Partij van de Arbeid 
vindt dat  hier nog onvoldoende werk van is gemaakt..

Lokale voorzieningen
De sociale samenhang in onze gemeente en het welzijn van ons allemaal 
wordt in belangrijke mate bepaald door de lokale voorzieningen in de 
gemeente. Wij willen dat deze voor iedereen toegankelijk en bereikbaar 
zijn. Wij willen deze lokale voorzieningen behouden en versterken, ook in 
de kleinere dorpen. We hebben het dan over kleinere scholen, de 
buurtbus, een bibliotheek of een buurt- of dorpshuis. Deze voorzieningen 
zijn nodig voor een sterke, sociale samenleving.

Om de sociale samenhang en het welzijn te behouden willen wij ook het 
vrijwilligerswerk en verenigingsleven blijven ondersteunen. 



Betaalbaar wonen voor iedereen

Sociale huurwoningen
De Partij van de Arbeid staat voor gelijke kansen en solidariteit. Dat 
betekent dat wij vinden dat ook mensen met een wat smallere beurs in 
onze gemeente een goede woning moeten kunnen vinden en behouden. 
Wij willen de huidige hoeveelheid aan sociale huurwoningen behouden en 
op peil houden. Als we nieuwe huizen bouwen dan moet daarvan minimaal 
30% sociale huurwoningen zijn.

Betaalbare woningen voor ouderen in hun eigen 
omgeving
De Partij van de Arbeid wil extra aandacht voor geschikte en betaalbare 
huisvesting voor ouderen: wij willen hen zoveel mogelijk de kans geven 
om in hun eigen omgeving oud te worden, in de nabijheid van 
voorzieningen. We willen hiertoe samenwerken met de corporaties en 
zorgverzekeraars.

Starterswoningen
Om de kernen sterk en vitaal te houden is het van groot belang starters 
ook een kans te geven op een woning. De Partij van de Arbeid vindt 
daarom dat er in alle kernen voldoende aanbod moet zijn van woningen 
voor starters. In het verleden hebben we al gezien dat door slecht beleid 
van andere partijen een hele generatie weg trekt uit een dorp.

Bouwen
Als we nieuw gaan bouwen dan doen we dat zoveel als mogelijk op eigen 
grond van de gemeente of op vrijkomende locaties in stad of dorp. Als de 
gemeente zelf een bouwproject ter hand neemt dan zijn we eerlijk en 
transparant over de risico’s.

Tot slot wil de Partij van de Arbeid het bouwen door particulieren in eigen 
beheer stimuleren. Ook het bouwen in Collectief Particulier 
Ondernemerschap constructies (CPO) vinden wij een goede ontwikkeling.



Onderwijs, sport en cultuur

Onderwijs
Goed onderwijs is de basis van de samenleving. De Partij van de Arbeid wil 
alle kinderen de kansen geven op een goede opleiding waarmee zij als ze 
volwassen zijn een fijne baan kunnen vinden. Goed onderwijs leidt niet 
alleen op tot goede werknemers, maar ook tot algemene vorming op het 
gebied van cultuur, sport, innovatie et cetera.

De Partij van de Arbeid vindt het belangrijk dat kinderen in Edam-
Volendam dichtbij huis naar school kunnen. We blijven dus de lokale kleine 
scholen ondersteunen. 

Technisch onderwijs
Veel bedrijven in Edam-Volendam werken in de techniek; van 
bouwbedrijven tot de agrarische sector: er is altijd veel vraag naar goed 
geschoold technisch personeel. We zijn dan ook heel trots op het 
technische onderwijs in de gemeente. De Partij van de Arbeid wil dit 
verder stimuleren om onze bedrijven te helpen versterken en onze 
kinderen een goede toekomst te geven.

Sport en cultuur
Van oudsher staat Edam-Volendam bekend om de hoogwaardige 
sportfaciliteiten en de vele sportverenigingen. 

De gemeente heeft een rijk cultuurhistorisch verleden, dat we zorgvuldig 
dienen te koesteren. Dat zien we terug in de vele culturele activiteiten en 
verenigingen, oude stadskernen, de lintdorpen, het veenweidelandschap 
en de monumentale Markermeerdijk met zijn ruige kust. 

De Partij van de Arbeid hecht zeer aan sport en cultuur omdat beiden 
bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Zonder de 
vele vrijwilligers  zou het snel echter gedaan zijn met de sportclubs en het 
culturele aanbod in onze gemeente. 

We blijven sport en cultuur dus ondersteunen, ook in landelijk gebied. Het 
gaat dan om sportvoorzieningen, buurt- en dorpshuizen en allerlei lokale 
verenigingen. 

 



Toerisme en recreatie verder ontwikkelen

Toerisme in onze gemeente
We hebben een prachtige gemeente met zowel een stedelijk als een 
landelijk karakter, die jaarlijks veel toeristen trekt. Zij komen voor de rijke 
tradities in Volendam, de authentieke haven, een vers visje, de mooie 
grachtjes in Edam, de kaas, onze eeuwenoude stad- en dorpskernen en 
onze schitterende natuur, zowel op het land als op het water.

De Partij van de Arbeid vindt het toerisme van groot belang voor onze 
lokale economie. Daarnaast vinden we het heel belangrijk dat ook onze 
burgers prettig kunnen recreëren in de eigen gemeente. 

Historisch karakter behouden
Om dit alles te laten bloeien en groeien vinden wij het van belang zuinig te 
zijn op wat we hebben. Zo willen wij het historische karakter van onze 
kernen behouden en beschermen. Ook als de Markermeerdijk moet 
worden versterkt zetten wij in op behoud van het monumentale karakter. 
En onze prachtige natuur in de vorm van het uitgestrekte veenweide-
gebied en de mooie ruige kust, daar willen wij heel zuinig op zijn.

Voorzieningen versterken
Om te zorgen dat het toerisme en de recreatie wordt versterkt wil de Partij 
van de Arbeid het aantal camperplaatsen en havenvoor-zieningen 
uitbreiden. Ook willen we graag meer fiets- en wandelpaden.

Beperken van overlast
Om het voor iedereen ook leefbaar te houden willen we wel het 
toeristenverkeer slimmer stroomlijnen om overlast te voorkomen. 

Commerciële cruiseschepen mogen het unieke uitzicht bij de Volendamse 
haven niet wegnemen. Wat de Partij van de Arbeid betreft zoeken we naar 
een creatieve oplossing waarbij de cruiseschepen op een betere locatie 
kunnen aanleggen.



Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Bedrijventerrein Volendam West
De Partij van de Arbeid vindt het van groot belang om de indeling van de 
ruimte in onze gemeente slim aan te pakken. Zo willen we graag onder-
zoeken of we een bedrijventerrein genaamd ‘Volendam West’ kunnen 
realiseren op het terrein Baanstede Noord (nu nog eigendom van de 
gemeente Purmerend). Op die manier kunnen bedrijven die nu nog in de 
kern van Volendam aan bijvoorbeeld de Julianaweg zitten daar een mooie 
nieuwe plek krijgen en is de uitbreiding van het terrein bij Edam 
(Oosthuizerweg) in het kostbare veenweidelandschap niet nodig.

Behoud historische karakter
Wij vinden het heel belangrijk dat de inrichting van de openbare ruimte 
past binnen het karakter en de functie van de omgeving. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat we in de oude kernen een voorkeur hebben voor 
lantarenpalen, bewegwijzering enzovoort die past binnen de stijl van de 
omgeving. Zo behouden wij ook het historische karakter van de kernen.

Slepende projecten afmaken
Er zijn een aantal slepende projecten, zoals de Dijk en het Europaplein in 
Volendam en de derde onsluitingsweg in Edam. Wij willen dat de 
gemeente hierin voortgang maakt en dat we deze projecten nu eens af 
maken tegen redelijke kosten. De Partij van de Arbeid vindt dat alle 
betrokken hierbij moeten kunnen mee praten (samenspraak in plaats van 
inspraak).

Verkeer en verkeersveiligheid
Veiligheid vindt de Partij van de Arbeid heel belangrijk. Wij zoeken naar 
een balans tussen veiligheid, bereikbaarheid en de omgeving.

Met name in het landelijke gebied is er ook verkeersonveiligheid en 
overlast door landbouwverkeer. Wij willen in samenwerking met agrariërs, 
onderzoeken hoe we dit efficiënter kunnen aanpakken en beter kunnen 
doen.

Ook de overlast van vrachtverkeer in de kernen en de parkeerdruk willen 
wij verminderen.



Duurzaamheid en een gezond milieu

Het belang van duurzaamheid en ons milieu
We hebben maar één aarde en daar moeten we zuinig op zijn vindt de 
Partij van de Arbeid. We zetten ons dan ook volop in voor duurzaamheid 
en een gezond milieu. 

Stimuleren van bewonersinitiatieven
Om dit te doen willen we bijvoorbeeld bewonersinitiatieven stimuleren 
waarmee groepen bewoners samen hun duurzame energie op gaan 
wekken; bijvoorbeeld het collectief inkopen en beheren van zonnepanelen. 
Ook de jaarlijkse energiemarkt willen we in stand houden.

Ruimte voor duurzame initiatieven
De Partij van de Arbeid wil de economie stimuleren en doet dit dan graag 
zo duurzaam als mogelijk. Bovendien wonen we hier in een prachtige 
groene omgeving waar de Partij van de Arbeid zuinig op wil zijn. Dit 
betekent ook dat de gemeente bij het uitbesteden van werk bedrijven 
voorrang zal geven die duurzaam werken.
Ook in de agrarische sector zijn er vele duurzame nieuwe technologische 
ontwikkelingen. Waar mogelijk willen we dit stimuleren en de sector hierbij 
ondersteunen.

Energieneutraal
Maar ook de gemeente moet het goede voorbeeld geven: wij willen alle 
openbare gebouwen energieneutraal maken. Alle nieuwbouw-projecten die 
de gemeente gaat doen moeten ook energieneutraal worden gebouwd.

Afval scheiden
Om de gemeente schoon te houden willen we meer punten voor het 
gescheiden inzamelen van afval.

Verantwoord en duurzaam inkopen
Als de gemeente producten of diensten inkoopt bij bedrijven dat geeft de 
gemeente de voorkeur aan bedrijven die duurzame producten leveren 
en/of duurzaam produceren of werken.



Meer veiligheid op land en water

Veiligheid van groot belang
De Partij van de Arbeid vindt veiligheid van groot belang. Een veilige 
leefomgeving zorgt voor een prettige sfeer in de gemeente en is beter 
voor ons allemaal.

Slimmer en beter toezicht
Om meer veiligheid te realiseren willen we meer inzetten op slimmer 
gecombineerd toezicht: buurtouders, straathoekwerkers en de wijkagent 
inzetten op onveilige plekken. Ook de BOA’s willen we slimmer inzetten. 

Meer dertig kilometer zones en handhaving
Verkeersveiligheid is ook veiligheid en om te zorgen dat iedereen veilig 
gebruik kan maken van het verkeer en onze kinderen veiliger buiten 
kunnen spelen willen we meer dertig kilometer zones instellen en dit ook 
handhaven.

Veiligheid op het water
We hebben het Markermeer en de Gouwzee voor de deur liggen waar heel 
veel mensen gebruik van maken: watersporters en beroepsvaart. De 
veiligheid op het water is van groot belang. De gemeente heeft hier een 
belangrijke verantwoordelijkheid en de Partij van de Arbeid wil dan ook dat 
de gemeente de samenwerking tussen de hulpdiensten zoals politie, 
brandweer, ambulance, de KNRM en ons lokale Reddingstation stimuleert.



Meer invloed voor burgers
De gemeente is er voor de inwoners van Edam-Volendam en niet 
andersom. Burgers moeten door de gemeente in gelijke gevallen gelijk 
worden behandeld. De Partij van de Arbeid wil een sterke samenleving en 
een sterke democratie, waarin burgers en gemeenschappen mede vorm 
geven aan de gemeente 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.

Meer invloed van burgers
De Partij van de Arbeid hecht erg aan de invloed van burgers op het wel 
en wee in de gemeente. We willen dan ook dat burgers hun invloed 
kunnen blijven hebben via bijvoorbeeld de dorpsraden in het landelijke 
gebied van de voormalige gemeente Zeevang en in de Purmer, de 
inspraakorganen, de seniorenraad en de WMO-raad.

Stimuleren van burgerinitiatieven en samenspraak
Wij willen burgerinitiatieven stimuleren en de ruimte geven. We willen de 
inspraak bij gemeentelijke plannen beter organiseren en verbeteren. De 
Partij van de Arbeid vindt het belangrijk dat er inspraak en samenspraak is 
van alle belanghebbenden.

Een doelmatig en democratisch bestuur

Verantwoord financieel beleid
De Partij van de Arbeid vindt het heel belangrijk dat het bestuur van onze 
gemeente doelmatig en efficiënt werkt en dat zij open en democratisch is. 
Dat betekent wat ons betreft dat de gemeente verantwoord met ons 
belastinggeld omgaat en altijd open is over de besteding daarvan.

Procedures slimmer en eenvoudiger
Om de doelmatigheid verder te bevorderen willen wij ook onnodige 
procedures afschaffen en beroep- en bezwaarprocedures vereenvoudigen.

Sterke positie in de regio
Om doelmatig te kunnen werken is een efficiënte gemeentelijke 
organisatie van groot belang. Wij streven naar een sterke positie in de 
regio met een sterk ambtelijk apparaat dat goed toegerust is op haar taak. 

Bereikbaarheid van servicelocaties
Wij vinden het ook belangrijk dat gemeentelijke diensten voor iedereen 
bereikbaar blijven. We willen de spreiding van servicelocaties zoals 
loketten en afvalstraten behouden.
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