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gemaakt hoe moeilijk gebiedsontwikkeling kan zijn en bovendien dat het
huidige college in 6 jaar niet tot een
definitieve invulling is gekomen. Het resultaat is dat (jongere) woningzoekenden nog altijd in onzekerheid verkeren
in een overspannen woningmarkt.

In december 2015 werd een coalitie
gevormd van Lijst Kras, Zeevangs
Belang, CDA en VVD. Zij leverden ieder
een wethouder. Volendam|80 kwam in
de oppositie.

In de afgelopen 6 jaar is er onvoldoende gepresteerd op het gebied van
woningbouw en volkshuisvesting. Een
paar deelplannen in de Broeckgouw
(die al klaarlagen) zijn afgerond, maar
de Broeckgouw als geheel heeft grote
vertraging opgelopen. De oorspronkelijke planning was dat deze wijk in 2019
afgerond zou zijn! Tot op heden ontbreekt het landschapspark en zijn de
(bouw)wegen nog steeds niet allemaal
netjes afgewerkt.

Begin 2021 kwam het moeilijkste
dossier tot nu toe aan de orde. Zowel
de wethouder als 2 raadsleden van Lijst
Kras namen ontslag. Dit had alles te
maken met het proces rond de Lange
Weeren. Dit dossier heeft duidelijk

Een aantal andere projecten, zoals de
derde ontsluitingsweg, woningbouw
op de Maria Goretti - en Seinpaallocatie
waren al in gang waren gezet vóór de
regeerperiode van Lijst Kras, Zeevangs
Belang, VVD en CDA. Deze projecten

moeten overigens nog steeds van de
grond komen, net als de reconstructie
van de Julianaweg.
Het is deze coalitie wél gelukt de
Algemene Reserve meer dan te
halveren van € 27.047.000 in 2015 naar
€ 12.776.000 eind 2021, waarbij zelfs
de opbrengst van de Broeckgouw al is
onttrokken en is opgemaakt. Het college heeft roofbouw gepleegd op de
middelen van de gemeente. Het is een
feit dat de vaste lasten en belastingen
van de inwoners van Edam-Volendam
enorm zijn gestegen. Volendam|80
is van mening dat de hardwerkende
bevolking meer afgewogen rentmeesterschap verdient.
Volendam|80 heeft vanuit haar rol in de
oppositie steeds geprobeerd om een
positief steentje bij te dragen aan de
dossiers. Tegelijk waren we kritisch op
(te) grote uitgaven en tegen belastingverhoging voor onze inwoners.
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In november 2015 vonden tussentijdse
verkiezingen plaats vanwege de fusie
met de gemeente Zeevang. Na de verkiezingen bestond de gemeenteraad
uit 25 raadsleden (was 21 raadsleden).
De Raad is als volgt samengesteld:
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“Wij willen
geen verdere
belastingverhogingen
dan de
inflatiecorrectie”

Het roer moet om
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Gelet op de teruggelopen financiële
positie van de gemeente en de enorm
opgelopen lasten voor onze burgers,
vinden wij dat het roer om moet.
Het wordt weer tijd voor een college
met verstand van (geld)zaken. Niet
langer het geld over de balk smijten
maar alleen die uitgaven doen die
leiden tot een meerwaarde, dan wel
noodzakelijk zijn voor onze bevolking.
Wij willen geen verdere belastingverhogingen dan de inflatiecorrectie, in
deze (financieel) moeilijke tijden voor
onze burgers. Veel van onze inwoners
kunnen de eindjes nog maar net aan
elkaar knopen. Mensen kunnen het
niet meer opbrengen en dat geldt
helemaal voor de doelgroep die op
zoek gaat naar een nieuwe woning!
Door de woningnood en de vertraging
in de collegeplannen (oplopende
bouwkosten) voor woningbouw, zijn
de huizenprijzen intussen torenhoog
geworden. Dit is niet alleen te wijten
aan landelijke ontwikkelingen, maar
ook aan een gebrek aan adequate
sturing door het college.
Voor de jeugd is het toekomstbeeld
niet bepaald rooskleurig. Er is namelijk
sprake van een zeer beperkt aanbod
van woningen. Wij willen daar verandering in brengen met alle instrumenten
die ons ter beschikking staan!
Volendam heeft momenteel ruim
22.500 van de ca. 36.000 inwoners in
onze gemeente. Dat is ruim 60% van de
bevolking. Met uw stem op Volendam|80 wordt ook Volendam beter
vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Kom op voor uw belangen, stem
op Volendam|80 en maak Volendam
weer krachtig!

Woningbouw
Het belangrijkste speerpunt deze
verkiezingen is de woningbouwopgave. Diverse partijen hebben in de
afgelopen maanden geroepen dat zij
woningbouw in de Lange Weeren zo
snel mogelijk gerealiseerd willen zien.
Wij hebben een déjà vu. Ook in 2006
toen Volendam|80 toetrad tot de
nieuwe coalitie hadden partijen het
in de jaren tussen 2001 en 2006 laten
liggen. Geen enkel bouwproject is er in
die periode gerealiseerd waardoor vele
starters geen woning konden vinden
en genoodzaakt waren bij hun ouders
te blijven wonen. Met de realisering
van de Gouwwijk in 2008 en de start
van de Broeckgouw in 2009 werd een
beetje druk van de ketel gehaald.
Nu, zo’n 16 jaar nadat Volendam|80
de portefeuille Ruimtelijke Ordening

oppakte (van april 2006 tot eind
2015), staan we nu helaas weer op
hetzelfde punt. Wat moet er gebeuren? Volendam|80 roept niet alleen
dat er gebouwd moet worden in de
Lange Weeren, wij willen het ook gaan
uitvoeren als we in het college komen.
Net zoals we de Broeckgouw oppakten. De gemeente moet de touwtjes
stevig in handen nemen, de kaders
vaststellen, eisen stellen aan kwantiteit,
kwaliteit, groen, de energietransitie, de
grote wateropvang die nodig is in het
gebied. Kortom, er moet een integraal
plan komen voor het gebied en de
projectontwikkelaar mag dat binnen
de gestelde eisen uitvoeren. En als de
projectontwikkelaar dat niet doet, dan
zal de gemeente wat Volendam|80 betreft niet schuwen om de beschikbare
instrumenten (zoals bijvoorbeeld onteigening), daadwerkelijk in te zetten.

Naast de Lange Weeren en mogelijk de
Purmer zijn de mogelijke inbreilocaties
in de hele gemeente van belang. Denk
aan het Tase-terrein, maar ook verdichting van bestaande locaties in de
andere kernen zoals de Noorderstraat
in Edam, de Meermin en Botterlocatie.
In Oosthuizen betreffen dergelijke

bouwlocaties het Cultureel Centrum
en het Kraaiennest. Wat Volendam|80
betreft krijgt de structuurvisie uit 2009
zo snel mogelijk een update naar een
realistische omgevingsvisie 2022-2032.

Coronatijd doorkomen
Corona heeft veel invloed op de hele
maatschappij. Met name ook over jongeren bereiken ons recentelijk steeds
meer alarmerende berichten. VD|80
maakt zich daar grote zorgen over en is
van mening dat de onderzoeksresultaten naar mentale en fysieke gezondheid moet worden betrokken bij
komend jeugdbeleid. Ook voor andere
doelgroepen kan het tot beleidsmaatregelen leiden. Verder spreken wij
de hoop uit dat de samenleving zo
snel mogelijk weer ‘lucht’ krijgt door
komende versoepelingen.
In dit verkiezingsprogramma bespreken wij de belangrijkste onderwerpen
die direct of indirect een belangrijke
invloed hebben op onze gemeente, te
weten:

Hoofdstukken:
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe kandidaten
Wat gebeurt er om ons heen?
Fysieke leefomgeving
Verkeer en vervoer
Sociale omgeving
Financiën en economische visie
Gemeentelijke organisatie

Maak Volendam weer krachtig!
Stem op Volendam|80 en wij
nemen de touwtjes weer in
handen. In uw belang!
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Een belangrijk aandachtspunt hierbij is
ruimte voor sociale huur. De woningbouwopgave in de gemeente
Edam-Volendam is aan het veranderen.
Het kopen van een eigen woning ligt
niet meer voor iedereen voor de hand.
Het aantal woningenzoekenden dat
wacht op een sociale huurwoningen
stijgt dagelijks. Dat zijn zowel jongeren
als ouderen. De jongeren zijn niet altijd
in staat om in de huidige markt een
woning te kopen en hierdoor aangewezen op een sociale huurwoning.
Gelukkig zet woningcorporatie De
Vooruitgang in op starterswoningen op
de Seinpaal locatie, al is dit een druppel
op de gloeiende plaat. Volendam|80
pleit op de eerste plaats dan ook voor
30% sociale huur in de Lange Weeren.
Daarnaast vindt Volendam|80 dat er
nog minstens 20% sociale koop (tot de
Nationale Hypotheek Garantie grens)
gerealiseerd moet worden. Als het aan
Volendam|80 ligt wordt er in de eerste
plaats gebouwd voor eigen ingezetenen en niet voor de regio. Dit kan
alleen door middel van een gefaseerde
en voortvarende aanpak en niet alles
tegelijk in de markt te zetten. Ook op
dit punt moet de gemeente de leiding
nemen en niet afwachten waar de
projectontwikkelaar mee komt.
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Nieuwe, jonge kandidaten!
Volendam|80 drijft niet op 1 of 2 personen, maar op een hecht team dat zich inzet voor haar
inwoners. Volendam|80 is vernieuwd en verjongd. We hebben een mix van jong en oud, man en
vrouw, met uiteenlopende specialismen.

MAAK VOLENDAM WEER KRACHTIG, STEM VOLENDAM|80
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Lijsttrekker:
Angelique Bootsman-Tol

Nummer 2:
Iwan Visscher

Nummer 3:
Ramon Tol

Angelique Bootsman-Tol is 45 jaar,
raadslid sinds april 2010 en fractievoorzitter vanaf 2016 tot heden.
Angelique is zelfstandig reisagent en
zet zich in voor verkeersveiligheid in
alle kernen en bij scholen. Ze luistert
naar burgers die zich niet gehoord
voelen en houdt zich bezig met
onderwerpen op het vlak van het
maatschappelijk/sociaal domein,
onderwijs, jeugd en toerisme.

Iwan Visscher is 48 jaar en sinds maart
2016 raadslid. Hij is financieel adviseur
in Diemen en houdt zich bezig in de
gemeenteraad met onderwerpen als
Ruimtelijke ordening (Lange Weeren,
Julianaweg en Purmer), de financiën
(met een kritische blik op de gemeentelijke belastingen en het spenderen
van gemeenschapsgeld). Bovendien
zet hij zich als sportliefhebber graag
in voor de sport.

Ramon Tol is 48 jaar en sinds
2018 steunfractielid. In het
dagelijks leven werkt Ramon als
pensioenfondsbeheerder, en houdt
zich bezig met verduurzaming van
de aandeelbeleggingen. Ramon zal
zich in het bijzonder bezig houden
met de gemeentelijke financiën en de
verduurzaming op lokaal en regionaal
niveau. Dat laatste sluit ook aan bij
zijn dagelijkse werkzaamheden.

Van links naar rechts: Justin Posthumus, Lisa Marie Kes, Ramon Tol, Jan Molenaar (Barn), Iwan Visscher, Angelique Bootsman-Tol, Kevin Bond,
Nico Karhof en Hennie Schilder. In dit verkiezingsprogramma leest u meer over onze kandidaten.

Meer kandidaten uit het verkiezingsprogramma

Nummer 5:
Kevin Bond

Nummer 6:
Lisa Marie Kes

Jan Molenaar (Barn) is 31 jaar en sinds
2015 betrokken bij Volendam|80. Hij is
deskundig op het gebied van leefstijl,
voeding, gezondheid en vitaliteit.
Vanuit die bril benadert hij ook
dossiers als de Lange Weeren: er
moet op een duurzame en gezonde
manier gebouwd en geleefd worden
voor de jeugd en de senioren.
Daarnaast moet de huidige bevolking
betaalbaar kunnen leven.

Kevin Bond is nieuw op onze lijst,
33 jaar en eigenaar van een bedrijf
in duurzame producten. Door zijn
achtergrond in de bouw- en duurzaamheidssector zal hij zich met zijn
deskundigheid richten op de ruimtelijke ordening, verkeer, vervoer en de
energietransitie.

Lisa Marie Kes, óók een nieuwe
enthousiaste kandidaat op onze
lijst! Lisa Marie is 21 jaar en studeert
rechten aan de Universiteit van
Amsterdam. Zij wil zich inzetten
voor planologische procedures,
de openbare orde, leefbaarheid
en rechtsbescherming in onze
gemeente.
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Nummer 4:
Jan Molenaar (Barn)
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Nummer 7:
Justin Posthumus

Nummer 8:
Hennie Schilder

Nummer 9:
Nico Karhof

Justin Posthumus is 20 jaar. Ook Justin
is een nieuwe kandidaat op onze lijst
en is voltijds student notarieel recht.
Daarnaast werkt hij vier dagen per
week als notarieel medewerker in
Amsterdam. Justin is breed geïnteresseerd in de politiek, maar zal zich
onder meer inzetten voor recreatie en
openbare werken.

Hennie Schilder is 40 jaar en is
zelfstandig ondernemer in de ICT
en automatisering. Hennie is sinds
een jaar steunfractielid en betrokken
bij Volendam|80. Hennie’s ambitie
is daarbij een brug te slaan tussen
de burgers, het bedrijfsleven en de
gemeente.

Nico Karhof is 59 jaar en lange tijd
raadslid geweest voor onze partij. Hij
fungeert als vraagbaak en adviseur
van onze kandidaat-raadsleden.
Ook is Nico lange tijd ondernemer
geweest en nog steeds werkzaam
in de financiële dienstverlening.
Daarnaast is hij een zeer ervaren
bestuurder op verschillende
gebieden waaronder sport en
ondernemen.

Wat gebeurt er om ons heen?
MRA (Metropoolregio
Amsterdam)

MAAK VOLENDAM WEER KRACHTIG, STEM VOLENDAM|80
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Edam-Volendam maakt onderdeel
uit van de Stadsregio Amsterdam
(SRA). De SRA bestaat uit 16 gemeenten. De SRA wil gaan werken
op het schaalniveau van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De
MRA is een informele samenwerking
van 36 gemeenten, de provincies
Noord-Holland en Flevoland en de
Stadsregio Amsterdam en behoort
tot de Europese top 5 van sterke
regio’s. Het metropoolgebied omvat
het grondgebied van het noordelijk
deel van de Randstad: van IJmuiden
tot Lelystad en van Edam-Volendam
tot de Haarlemmermeer. Onder de
metropoolvlag werken de partners
vanuit een gedeelde visie aan een
krachtige, innovatieve economie,
snellere verbindingen en voldoende
en aantrekkelijke ruimte voor wonen,
werken en recreëren. De bundeling
van krachten zorgt voor betere
afstemming en een krachtiger stem
richting ‘Den Haag’.

Nu inzetten op lokale
kracht
Volendam|80 is voorstander van deze
samenwerking, maar wil wel dat de
belangen van de eigen gemeente
niet verloren gaan. Lokaal beleid, in
overleg met de Provincie, gericht op
onze eigen inwoners is van cruciaal
belang. Dat is waar wij voor staan.
Met uw stem op Volendam|80 behartigen wij uw belangen in de regio.

Voorlopig niet nog een
fusie
De fusie met Zeevang heeft veel tijd
gevergd voor zowel de samensmelting van de beide ambtenarenapparaten van Zeevang en Edam-Volendam als ook van de raadsleden en
wethouders. Een nieuwe fusie zien
wij dan ook voorlopig niet zitten. Als
er al sprake is van een volgende fusie
heeft dit betrekking op de gemeente
Waterland. De druk vanuit de overheid zal de komende jaren flink worden opgevoerd en is er zelfs al sprake
van dat gemeenten een volgende

“NIET NOG EEN FUSIE,
eerst onze eigen
organisatie goed
op de rit”

fusie kan worden opgelegd! Volendam|80 houdt de boot voorlopig af
zo lang dit kan. Wij horen te vaak van
onze burgers dat nu nog steeds niet
alles op de rit is binnen het gemeentelijk apparaat, zoals beantwoording

Huidige gemeente Edam-Volendam

van brieven, mails en telefoon en het
efficiënter afhandelen van vergunningaanvragen. Uiteraard staan wij wel
open voor samenwerking in de regio.
Dit gebeurt reeds en hier dragen wij
graag een steentje aan bij!

De fysieke leefomgeving gaat over de fysieke aspecten in de
leefomgeving van een persoon (bijvoorbeeld huisvesting,
woonomgeving, milieu, verkeer, bedrijvigheid etc.).
Nieuwe omgevingswet
moet zorgen voor snellere
vergunningen
De overheid wil dat
vergunningstrajecten sneller worden
doorlopen en beter op elkaar
afgestemd worden. Daarom heeft de
minister van Infrastructuur en Milieu
het wetsvoorstel ‘Omgevingswet’
naar de Tweede Kamer gestuurd.
Naar verwachting treedt de wet
na enkele jaren vertraging op zijn
vroegst in 2022 in werking. Deze
wet zal veel invloed hebben op
veel vergunningaanvragen met
betrekking tot (ver)bouwen. De
verwachting is dat de omgevingswet
beter aansluit bij Europese regels.
Verder zou de wet meer ruimte
moeten bieden voor particuliere
ideeën. Volendam|80 houdt deze
regelgeving nauwlettend in de
gaten en is op de hoogte van de

ontwikkelingen. De regelgeving op
het gebied van bouwen en milieu is
streng en het duurt vaak maanden
voordat men tot bouwen over kan
gaan.

Woningbouw, de huidige
stand van zaken
Landelijk is er al sprake van woningnood, maar die lijkt nergens zo groot
te zijn als in onze eigen gemeente.
Volendam|80 constateert dat er te lang
is gewacht met actief beleid voeren.
Momenteel is de laatste fase in de
Broeckgouw nog steeds niet gebouwd.
Dit heeft alles te maken met een fout
van de gemeente waardoor er extra
vertraging is opgelopen. Ondertussen
wordt achter de feiten aangelopen,
want het Tase-terrein heeft nog steeds
geen definitief plan, laat staan dat er op
korte termijn gebouwd wordt. Aan het

dossier de Lange Weeren is 5 jaar niets
gedaan en vervolgens is het vanwege
een integriteitsonderzoek volledig stil
komen te liggen. Onze jongeren hebben hierdoor voorlopig geen zicht op
een betaalbare woning binnen onze
gemeentegrenzen, want op een enkel
(sociaal) woningbouwproject na (van
de Vooruitgang) is er geen vooruitzicht
op de broodnodige woningbouw.
Zelfs in de crisis jaren 2008-2013 werd
nergens zo gestaag verder gebouwd
als in Volendam. In 2011 stonden er
nog zo’n 280 woningen te koop in
Volendam, eind 2015 zo’n 160 en momenteel staan er nog slechts 46 huizen
te koop waarvan er 20 onder voorbehoud zijn verkocht. Deze ontwikkeling
betekent dat de huizenprijzen steeds
verder worden opgedreven met alle
consequenties van dien voor onze
starters. Zij krijgen de financiering nog
maar nauwelijks rond en zonder hulp
van ouders is dat eigenlijk helemaal
niet meer mogelijk. Een zeer zorgelijke
ontwikkeling! Om nog maar niet te
spreken over de verwachte stijging
van de hypotheekrente, waardoor het
kopen van een eigen woning wellicht
onmogelijk wordt.
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Fysieke omgeving
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Sociale woningbouw
Ook in de huursector heeft Volendam|80 zich de afgelopen 6 jaar
ingezet voor diverse projecten voor
senioren en voor mensen die meer
zorg nodig hebben, zoals de Maria
Goretti en de Friese Vlaak. Daarnaast
is de voormalige Seinpaallocatie voor
starters bedoeld. De voormalige Botterschool in Edam had goed ingezet
kunnen worden voor sociale huur.
Helaas is deze inbreilocatie door de
gemeente verkocht aan een projectontwikkelaar, zonder sociale huur te
eisen. Gemiste kans!

MAAK VOLENDAM WEER KRACHTIG, STEM VOLENDAM|80

Na lange tijd lijkt er beweging te
komen in het project de Meermin.
Het zou mooi zijn als de Wooncompagnie hier de mogelijkheid krijgt om
senioren een plaats te geven nabij het
centrum van Edam. Het voormalige
Korsnäs terrein aan de Baandervesting in Edam is inmiddels door een
projectontwikkelaar verder uitgerold.
Volendam|80 heeft gestreden voor
een parkeergarage onder de appartementen en woningen, maar dat is helaas niet overgenomen. Ook Zeevang
heeft woningbouwprojecten zoals

het Kraaiennest, Cultureel Centrum en
huurwoningen in Waterrijk (Oosthuizen). De diverse projecten, al dan niet
in ontwikkeling, verdienen niet allemaal de schoonheidsprijs, als gevolg
van een ontoereikende participatieprocedure. Dit kan voorkomen worden
door mensen ruimschoots van tevoren
te informeren en te betrekken, volgens
voorgeschreven procedures.

De Lange Weeren
De Lange Weeren is het stuk grond
tussen Blokbouw 7 & 8 (Volendam)
en de N247. De gronden zijn bedoeld
voor broodnodige betaalbare woningbouw naar behoefte (waarvan
30% sociale huur). De prachtige wijk
‘de Broeckgouw’, waar Volendam|80
al veel ervaring heeft opgedaan, kan
als voorbeeld dienen voor de Lange
Weeren. De foutieve inschatting
van dit college begon met het laten
vervallen van het voorkeursrecht in
2016 (het voorkeursrecht houdt in
dat de gemeente als eerste aan bod
komt bij de verkoop van de gronden).
Het college verkoos een zogenaamde ‘regierol’ (passief) boven die van
zelf actief grondbeleid voeren. Het

gevolg hiervan was het ontbreken
van regie en voortgang in het dossier.
Volendam|80 ziet dit project als een
enorme kans, mits de gemeente de
regierol weer oppakt.
Volendam|80 heeft altijd één doel
nagestreefd met betrekking tot de
Lange Weeren en dat is één integraal
plan oftewel het MASTERPLAN de
Lange Weeren. Wij pleiten ervoor dat
de beide projectontwikkelaars samen
met de gemeente werken aan de
uitwerking en uitvoering van een
integraal Masterplan. Dit betekent dat
we een ruime woonwijk willen met
voldoende parkeergelegenheid nabij
de woningen, een goede waterhuishouding, veel groen (o.a. recreatiepark), een ruime buffer tussen
bestaande bebouwing met de Blokgouwwijk, speelruimtes, een school,
een supermarkt (bij voldoende vraag)
en een nieuwe en grotere sporthal
voor de nog steeds groeiende vraag
naar zaalruimte in onze gemeente. Dit
alles om te komen tot een hoogstaande kwalitatieve woonomgeving.
Je kunt het maar één keer goed doen!
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De Lange Weeren net zo mooi als de Broeckgouw: hoge kwaliteit en toekomstbestendig voorzien van voldoende groen, parkeergelegenheid en
belangrijker nog een waterberging die ervoor zorgt dat onze voeten in de toekomst ook droog blijven!

Ontwikkelingen Purmer
Het is bijzonder te noemen dat medio
2020 het voorkeursrecht is gevestigd
op gronden van de Purmer, terwijl
4 jaar eerder het voorkeursrecht op
de Lange Weeren gronden werd
opgeheven. Dit ziet Volendam|80
als een strategische aankoop om te
voorkomen dat projectontwikkelaars
of investeerders met deze grond aan
de haal gaan. De gemeente kan zelf
bepalen wat er met deze grond gaat
gebeuren. Voor Volendam|80 betekent
dit niet dat de volledige oppervlakte
in de Purmer vol gebouwd gaat worden! De bedoeling is ruimte creëren
in onze gemeente voor noodzakelijke
woningbouw, door waar mogelijk
aan de Julianaweg en Slobbeland gevestigde bedrijven te verhuizen naar
de Purmer. Ook valt te denken aan

het verplaatsen naar de Purmer van
enkele sportaccommodaties zoals de
RKAV-voetbalvelden (Volendam), de
EVC-voetbalvelden (Edam), het stadion
van FC Volendam en mogelijk ook de
tennis- en paddelbanen (Volendam),
de atletiekvereniging (AVE Edam) en
een grotere sporthal. Vanzelfsprekend
zal hiermee veel geld gemoeid zijn.
Het vraagt dan ook om een integraal
plan met een lange termijnvisie.
Belangrijk daarbij is dat het geven van
staatssteun (financiële steun vanuit de
overheid aan het bedrijfsleven) daarbij
voorkomen wordt, omdat FC Volendam een bedrijf is. Grondopbrengsten
komen de gemeente ten goede, niet
FC Volendam. Voordat men zich rijk
rekent is het dus van groot belang
gedegen onderzoek uit te voeren naar
de (financiële) haalbaarheid.

Meekoppelkansen
Op 10 oktober 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen ten
aanzien van de meekoppelkansen als
onderdeel van het Ambitie Programma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone
Hoorn – Amsterdam (APRK). Het
betreft meekoppel-projecten die gelijktijdig met de dijkverzwaring kunnen
worden gerealiseerd zoals een doorlopende fiets- en wandelroute langs het
Markermeer en ruimte voor recreatie
langs de dijkroute. Volendaml80 heeft
ingestemd met de afrit Noordeinde, de
kruising Warder en de Kitesurflocaties.
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Monumentenbeleid
Om een monumentenstatus te kunnen
verkrijgen zijn in het verleden ook in
Volendam op grond van de geldende
Erfgoedverordening voor een aantal
panden de volgende belangen afgewogen: algemeen belang wegens zijn
schoonheid, betekenis voor de wetenschap, bouwhistorische, cultuurhistorische, ecologische of landschappelijke
waarde.
Ondanks die zorgvuldige procedure zijn diverse monumenten in de
afgelopen collegeperiode tegen de
vlakte gegaan. Zo is recentelijk nog bij
raadsbesluit de monumentenstatus
doorgehaald van één van de laatste benedendijks gelegen visserswoninkjes.
Lijst Kras, VVD, CDA, Groen Links, PVDA,
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Zeevangs Belang en VVD stemden
voor de teloorgang van het zoveelste
monument in Volendam. Het pleidooi
van Volendam|80 om de status niet
zomaar even van tafel te vegen bleek
tegen dovemansoren gericht. Het
nietsontziend verwijderen van een eerder toegekende monumentale status
heeft vergaande gevolgen. Niet alleen
voor de cultuurhistorie, maar ook voor
de status van andere monumenten. Volendam|80 is voor het hanteren van het
door de gemeenteraad vastgestelde
beleidskader van de Erfgoedverordening voor monumenten waaraan het
college consistente uitvoering dient te
geven. Alleen op deze manier wordt
de status van een monument met
voldoende waarborgen omkleed en is
er sprake van eenduidig beleid.

“Het hervormde kerkje uit 1658, een van de weinig
overgebleven monumenten om te behouden”

Verkeer en vervoer
De sociale omgeving gaat over de maatschappelijke aspecten in de leefomgeving van
een persoon (bijv. netwerken, voorzieningen in de woonomgeving, veiligheid, zorg).

De aanleg van de al zo lang beloofde
derde ontsluitingsweg begint, naar
verwachting, in mei 2022. Deze weg
wordt tussen Edam en Volendam aangelegd en zal worden verbonden met
de N247 (Hoorn-Amsterdam) en N244
(richting Purmerend). De verwachting
is dat verkeersopstoppingen in Edam
tot het verleden zullen behoren.
Ook de Julianaweg, Singelweg en de
Zeddeweg worden door de aanleg
van de 3e ontsluitingsweg ontlast.
Bovendien is deze ontsluitingsweg een
vereiste (van de provincie) om straks
woningen te mogen bouwen in de
Lange Weeren. Tevens zal een fietspad
aangelegd worden dat aansluit op de
fietserstunnel (onder de N247) en op
het reeds aanwezige fietspad langs de
Purmer (N244). In de zomer van 2024
verwacht men dat de weg klaar is. Volendam|80 ziet liever eerst de realisatie
van de 3e ontsluitingsweg, voordat de
Julianaweg op de schop gaat om zo
het verkeer te spreiden en (mogelijke)
grote files en opstoppingen te voorkomen. Helaas zullen beide projecten
nu parallel van start gaan, hetgeen zal
leiden tot nog meer (verkeers) overlast.
Ook deze projecten zijn door het zittende college helaas vertraagd en niet
goed op elkaar afgestemd.
Volendaml80 heeft kennisgenomen
van het dichterbij komen van de
uitvoering van het ondertunnelingsproject bij Broek In Waterland. Het is
nog maar de vraag of dit voldoende
oplossingen biedt voor de middellange en langere termijn om de verkeers-

stroom op de N247 aan te kunnen. Een
goede verbinding tussen Volendam en
Amsterdam is van cruciaal belang voor
onze ondernemers.

aantrekkingskracht van onze kernen
in Volendam, Edam en Zeevang is het
verder van belang de toeristen en andere bezoekers niet op hoge kosten te
jagen. Het college heeft de toeristenbelasting de afgelopen maanden namelijk verhoogd met ruim 56 procent.
De komst van betaald parkeren is voor
Volendam|80 dan ook zeker nog niet in
beton gegoten.

Veilige fietsroutes

Parkeren in de Oude Kom

Parkeren
Het college heeft een onderzoek in
gang gezet naar de parkeersituatie
in de kernen van onze gemeente.
Volendam|80 stelt zich hierbij neutraal
op en is zich ervan bewust dat een
onderzoek naar parkeerdruk een
mogelijk onvoldoende representatief
beeld geeft, omdat enkele metingen
in de coronaperiode plaatsvonden.
Het onderzoek naar betaald parkeren
ligt klaar om gepresenteerd te worden
aan de gemeenteraad. Volendam|80
is op voorhand geen voorstander
van een systeem waarbij met name
de burger het gelag betaalt. Voor de

“Fietsen is gezond, beter voor het milieu én het
ontlast de wegen in het centrum. Wij willen zorgen
voor een verbetering of aanvulling waar dat nodig
is van fietspaden om het fietsen te stimuleren”

Volendam|80 is groot voorstander van
veilige fietsroutes, om ervoor te zorgen
dat er minder gebruik wordt gemaakt
van de auto. Dit is niet alleen beter
voor de leefomgeving, maar komt ook
de gezondheid van jong en oud ten
goede. Met name de schoolfietsroutes
hebben onze bijzondere aandacht.
Het fietspad achter de Willem Woutersstraat richting het Don Bosco College is inmiddels verbreed en daarmee
veiliger. Wij maken ons echter grote
zorgen over de ontbrekende fietspaden in de heringerichte Zeestraat en
Burgemeester van Baarstraat en op het
Bootslot. Juist, omdat de fietser, aldus
het Verkeersplan 2018-2023 ‘te gast
is’, zorgt dit voor veel onduidelijkheid

V E R K I E Z I N G S P R O G R A M M A 2 0 2 2 -2 0 2 6

Derde ontsluitingsweg
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“Kevin Bond voor
een duurzame en
betaalbare toekomst”
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en een rommelige samenkomst van
auto’s, (elektrische) fietsen en andere
weggebruikers. Het is er niet veiliger
op geworden. Tel hierbij op de zaterdagmarkt in de Zeestraat, met zijn vele
voetgangers en her en der geparkeerde fietsen op de stoepen. Daar kan
meer structuur in worden aangebracht
die de overzichtelijkheid en veiligheid
ten goede komen.

Duurzaamheid en Milieu

Het gebruik van de elektrische fiets
neemt steeds meer toe in het dagelijks
verkeer. Dit heeft ook gevolgen voor
de verkeersveiligheid, wat een belangrijke rol gaat spelen bij een nieuw op
te stellen verkeersbeleidsplan. Ons
speerpunt is en blijft veilige fietspaden
en veilige schoolzones in alle kernen.
Voor Volendaml80 moet dit een vanzelfsprekendheid zijn.

Afvalstromen van de gemeente circulair in zetten. Door afval te recyclen en
te zoeken naar mogelijkheden voor
hergebruik kunnen wij ons eigen afval
een 2e leven geven.

Efficiënte OV-verbindingen
Volendam|80 pleit voor een efficiënte
en directe busverbinding naar
Purmerend. De huidige verbinding
neemt te veel tijd in beslag, gelet op
het feit dat Purmerend met de auto
nog geen 20 minuten hoeft te duren,
waar het OV er 40 minuten over
doet. Om het gebruik van het OV te
stimuleren is het van belang dat er
goede OV-verbindingen zijn, zodat
mensen de auto niet verkiezen boven
het OV.

Regels voor verduurzaming en het
milieu zijn niet meer weg te denken uit
onze huidige samenleving. Van steeds
meer burgers en bedrijven wordt
verwacht dat zij bewuster omgaan
met klimaatverandering. De gemeente
kan inwoners en bedrijven hiermee
op weg helpen. Enkele voorbeelden
hiervan zijn:

Waterenergie: Watermanagement en
onze gemeente gaan hand in hand.
Diverse innovatieve systemen zien nu
het daglicht. Door slim in te spelen
op de huidige mogelijkheden kan, op
een goedkope en milieuvriendelijke
manier, stroom opgewekt worden.
Houtbouw: Dit brengt meerdere voordelen met zich mee, zoals duurzame
huizen en het reduceren van CO2-uitstoot en verlaging van stikstof. Ook zijn
de vaste lasten in een goed gebouwd
huis van hout lager i.v.m. de hoge
isolatiewaarde. Anderzijds is het kopen
van een dergelijk huis relatief duur. De
voor- en nadelen dienen goed tegen
elkaar te worden afgewogen.

Gemeentelijk milieufonds ten behoeve
van zonne-energie: Door het plaatsen
van zonnepanelen bij bedrijven en woningen van inwoners kan de gemeente de energietransitie bespoedigen en
kunnen bedrijven en inwoners daarna
mogelijk tegen een gereduceerde
prijs de stroom terug afnemen. De
opbrengsten dienen in een pot te
komen die daarna ingezet kan worden
om bijvoorbeeld verder uit te breiden
op het gebied van zonne-energie en/
of andere duurzame oplossingen, die
eenieder ten goede kan komen.
Laadvisie: De groei van elektrische
voertuigen neemt naar verwachting
de komende jaren een grote vlucht
uit gaande van de landelijk gestelde
klimaatdoelen. Volendam|80 is van
mening dat de gemeente Edam-Volendam geen koploper is als het gaat
om de aanleg van zowel publieke als
private oplaadpunten. Nu de groei van
elektrische voertuigen verder zal toenemen en sommige autofabrikanten
geen voertuigen meer op de markt
brengen die gebruikmaken van fossiele brandstoffen, stellen wij ons naast
een visie laadinfra ook een concreet
uitvoeringsprogramma voor de uitrol
van laadinfrastructuur voor.
Waterstof: Daarnaast moet op de middellange en langere termijn voldoende
oog zijn voor toekomstige alternatieven zoals waterstof.

De sociale omgeving gaat over factoren die betrekking
hebben op de leefomgeving van een persoon (bijv. netwerken,
voorzieningen in de woonomgeving, veiligheid, zorg).
Seniorenhuisvesting
Het aantal senioren in onze gemeente is de afgelopen jaren fors gegroeid.
Met de bouw van het WoZoCo
(WoonZorgComplex) De Friese Vlaak
zijn er 62 seniorenappartementen
met verzorgd wonen bijgekomen.
Senioren hebben zelfstandig een
appartement gehuurd, met de mogelijkheid om zelf zorg naar wens in te
kopen als dat noodzakelijk is.
Bovendien zijn er 41 appartementen
met beschermd wonen gebouwd,
bedoeld voor ouderen die intensieve
zorg nodig hebben. Dit is een ideale
manier voor hen om zo lang mogelijk
zelfstandig te kunnen blijven wonen.
Volendam|80 is hier groot voorstan-

der van. Volendaml80 vindt ook
dat onze gemeente ruimte moeten
bieden aan senioren, om hun woning
toekomstbestendig in te richten.
Belangrijk hierbij is in contact te
blijven met de aangewezen instanties
hiervoor, zoals de Seniorenraad. Zij
weten als geen ander wat er leeft
onder de senioren.
Op de planning staan nog 18
appartementen Kamperzand (oude
Blokwhere), 54 appartementen op
de plaats van de oude Seinpaal en
82 woningen op het Maria Goretti.
Terrein. Een deel daarvan zal voor
senioren worden bestemd. Volendam|80 ziet graag dat deze projecten
zo snel mogelijk worden gerealiseerd.

De Friese Vlaak, zelfstandig
én verzorgd wonen
Volendam|80 vindt dat er appartementen ontbreken in de koopsector
zoals betaalbare appartementen in
combinatie met zorgvoorzieningen,
winkels en andere faciliteiten. Ook is
er grote behoefte aan huurappartementen in de duurdere huursector,
bedoeld voor de woningzoekenden
die niet in aanmerking komen voor
sociale huur vanwege een te hoog
inkomen en/of vermogen. De jongere doelgroep kan dan vervolgens
doorstromen naar de huizen die de
senioren te koop zetten.

Vrijwilligers
Onze gemeente kent veel vrijwilligers.
Vrijwilligers moeten we koesteren.
De cultuur van samen je schouders
eronder zetten om iets voor elkaar te
krijgen, is goud waard.
Sinds enkele jaren is er een combinatiefunctionaris actief die verenigingen
en hun vrijwilligers begeleidt.
Ook is er een steunpunt voor
mantelzorgers (vrijwilligers die
hulpbehoevende inwoners helpen
en ondersteunen waar dat nodig is).
Er wordt veel beroep gedaan op de
mantelzorgers. Jaarlijks worden alle
vrijwilligers in het zonnetje gezet bij
het vrijwilligersontbijt en kunnen
raadsleden met hen het gesprek
aangaan. Hopelijk kan dit weer spoedig plaatsvinden na de pandemie.
Volendam|80 is zich ervan bewust dat
er een groot beroep wordt gedaan
op mantelzorgers en dat gewaakt
moet worden voor overbelasting van
deze belangrijke doelgroep.
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Sport en beweging
Voor Volendaml80 is sport een zeer
belangrijk onderwerp. Daarbij is
vanuit onze partij altijd oog geweest
voor zowel het belang van topsport
als de breedtesport (plezier en
gezondheid). De topsportverenigingen kunnen daarbij min of meer als
‘aanjagers’ worden gezien voor de
breedtesport. Na de realisatie van
de nieuwe Seinpaal en de recente
oplevering van het nieuwe onderkomen voor Mauritius, de judosport
en de danssport, hebben de meeste
verenigingen inmiddels een prima
accommodatie. Toch mogen we niet
stil gaan zitten. Zo heeft de RKAV op
basis van daarvoor geldende criteria
al een tekort aan velden. Als gevolg
van de verwachte sterke groei van de
vraag is er een tekort aan sportzaalruimtes. Dit tekort is vastgesteld na
een ambtelijk onderzoek naar de
beschikbare zaalsportaccommodaties
en het gebruik daarvan, in vergelijking met andere gemeentes van
vergelijkbare grootte. Volendaml80
sluit daarom graag aan bij de oproep
van het Sportplatform Edam-Volen-

dam om binnen afzienbare tijd een
nieuwe sporthal te realiseren, de Lange Weeren lijkt daarvoor de meest
logische locatie. Daarvoor zou dan
sportzaal de Kreil kunnen worden
ingeleverd als sportaccommodatie.
Op die plaats is dan woningbouw
mogelijk, zoals dat in dat gebied in
de afgelopen jaren ook al door de
Vooruitgang is gerealiseerd. Wij zijn
van mening dat een nieuwe sporthal
en woningen voor onze jeugd, echter

niet mogen wachten op mogelijke
verplaatsingsplannen naar de Purmer,
waarvan het nog maar de vraag is of
ze realistisch zijn. Sport is goed voor
de gezondheid, maar ook voor het
sociale leven, vrijwilligersleven en
gezelligheid. Zeker in de coronatijd
waarin we nu leven is dat steeds duidelijker aan het worden. Volendaml80
geeft dan ook graag de garantie af
dat wij ook in de komende jaren sport
hoog in het vaandel houden.

“Jan Barn: Bewegen is gezond!”

Sinds enkele jaren is de jeugdzorg
overgeheveld van het Rijk naar de gemeentes. Volendam|80 is het eens met
de insteek van onze gemeente om
gezinnen “aan de voorkant” (dat wil
zeggen, hulp bieden terwijl de situatie
nog niet uit de hand is gelopen), te
ondersteunen. De lange wachtlijsten
voor jongeren die wachten op professionele hulp (zoals hulp bij verslaving
of schulden), kunnen ertoe leiden dat
hulp uitblijft en jongeren tussen wal
en schip belanden. Dit blijft een groot
(ook landelijk) probleem. Volendam|80
wil dat er tijdig voldoende hulp geboden kan worden binnen de beschikbare financiële middelen.

Kinderen 0-12 jaar
Sinds eind 2015 is het Centrum voor
Jeugd en Gezin te vinden naast de
Vomar in de Broeckgouw. Het nieuwe
kindcentrum (waar o.a. Bambi, het
Speelhuisje en ’t Kattekopje worden
samengevoegd) is momenteel in
aanbouw. Volendam|80 vindt goede
binnen- en buitenspeelvoorzieningen
voor de jeugd erg belangrijk. Leuke en

uitdagende speeltoestellen, voldoende grasvelden om een balletje te
trappen of andere spelletjes te doen in
parken als het Natuurpark Broeckgouw
en Cruijff Court waar de jeugd kan vertoeven. Het timmerdorp is sinds kort in
gebruik genomen.
In de PX en de Singel moeten er voor
de jeugd voldoende aantrekkelijke
activiteiten worden georganiseerd.
Momenteel ontbreken die vaak (mogelijk als gevolg van corona). Nieuwe initiatieven op dit gebied (en met name
op doordeweekse dagen) juichen wij
van harte toe.

Jeugd 12-18 jaar
Voor de jeugd van 12-18 is het programma LEF opgezet. Dit programma
beoogt het (te) vroege drankgebruik
onder jongeren te verminderen o.a.
door in het weekend alternatieve activiteiten aan te bieden. Onze gemeente
werkt samen met LINK, een organisatie
die veel ervaring heeft met jongeren.
Volendam|80 steunt deze goede
initiatieven. We houden de geboekte
resultaten nauwlettend in de gaten. In
het bijzonder voor de jeugd van 12-18

dienen er voldoende voorzieningen te
zijn om binnen en buiten te recreëren
en te sporten. Voor deze groep is dit
een extra uitdaging die Volendam|80
graag aangaat.

Onderwijs
Wij realiseren ons dat het fuseren van
basisscholen een bevoegdheid betreft
van het Schoolbestuur, maar wij zullen
altijd de maatschappelijke effecten
beoordelen en zo nodig onze stem
laten horen. Daarom vindt Volendam|80 het ontzettend belangrijk dat
VMBO/HAVO/VWO behouden blijft
in onze gemeente. Het liefst met een
uitbreiding van een gymnasium. Alle
kinderen verdienen een zo passend
mogelijke plek in het onderwijs.
Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat
uitgaat van hun mogelijkheden en
rekening houdt met hun beperkingen.
Kinderen gaan, als het kan, naar het
regulier onderwijs. Zo worden ze zo
goed mogelijk voorbereid op een
vervolgopleiding en op een plek in de
samenleving. Het speciaal onderwijs
blijft bestaan voor kinderen die daar
het best op hun plek zijn.
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Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO)
Gemeentes moeten ervoor zorgen dat
mensen zo lang mogelijk thuis kunnen
blijven wonen. Sinds 2015 is de gemeente (en niet het Rijk) verantwoordelijk voor ondersteuning van mensen
die niet op eigen kracht zelfredzaam
zijn.
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Voorbeelden:
•
Opvang in geval van huiselijk
geweld
•
Plaats in beschermde woonomgeving voor mensen met een
psychische stoornis
•
Ondersteuning om mantelzorgers
(tijdelijk) te ontlasten
•
Begeleiding en dagbesteding
•
Huishoudelijke hulp
Door de toename van het aantal
ouderen en complexere hulpbehoeften in het algemeen, wordt het
een grote uitdaging om benodigde
hulp en ondersteuning te bieden die
betaalbaar blijft voor de gemeenschap.
Onderzoek heeft uitgewezen dat er
behoefte bestaat onder ouderen aan
meer geclusterde woonzorgvormen
met gemeenschappelijke ruimten
voor gezamenlijke activiteiten. In de
woonomgeving kan hierbij gebruik
worden gemaakt van arts, apotheek
en supermarkt. Volendaml80 wil zich
ervoor inzetten om dit mogelijk te maken voor deze doelgroepen, zodat zij
in aanmerking komen voor dergelijke
voorzieningen en thuiszorg.

Participatiewet
Sinds de Participatiewet is ingevoerd
en de gemeente het heft in eigen hand
heeft genomen, zijn er meer mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt doorgestroomd naar een reguliere baan.
Gemeenten en het bedrijfsleven werken samen en dat werkt. Volendam|80
is hier blij mee.

“Lisa Marie Kes zet zich in voor de gemeentelijke
openbare orde en rechtsbescherming”

Openbare orde en veiligheid
De afgelopen 6 jaar is de openbare orde en veiligheid op sommige
plaatsen onder druk komen te staan.
De Singelwijk in Edam en delen van
het Middengebied werden het toneel
van grote overlast. De burgemeester
had de handen vol aan het handhaven van de openbare orde. Onlangs
is er nog een nieuw instrument aan
de Algemene Plaatselijke Verordening toegevoegd: de zogenaamde
mosquitos. Dit is een geluidsapparaat
dat tonen van een hoge frequentie
uitzendt, die alleen door jongeren
tot 25 jaar kunnen worden gehoord.
Volendam|80 is kritisch want mosquitos
zijn eerder ingezet bij het Cruijff Court
maar het resultaat was toen beperkt.
Wij wachten de resultaten bij deze
nieuwe proef af, maar vrezen wel voor

een verplaatsing van de overlast naar
andere locaties, met alle gevolgen
van dien. Wij streven naar een goede
dialoog tussen de jongeren, bewoners
van het Middengebied, de Singelwijk,
de burgemeester, jongerenwerk en
politie. Een dialoog betekent overigens
niet dat er geen ruimte is voor een zero-tolerance beleid voor jongeren die
een gevaar vormen voor de openbare
orde en veiligheid.
Volendam|80 is een voorstander van
het vastleggen en periodiek evalueren van maatregelen die reeds een
positieve bijdrage hebben geleverd op
het terrein van de handhaving van de
openbare orde en veiligheid. Uit deze
werkende maatregelen kunnen alle
partijen lering trekken voor een veiligere toekomst in onze gemeente.

Verslavingsproblematiek
Volendam|80 blijft van oordeel dat
een preventief beleid met behulp van
maatschappelijke organisaties als de
handhaving, jongerenwerk organisaties
en politie, zoveel mogelijk moeten
worden gestimuleerd. Dit moet ervoor
zorgen dat jongeren in de hele gemeente niet ten prooi vallen aan gok-,
game-, drank- en drugsverslavingen.
Zeker in coronatijd is de jeugd extra
kwetsbaar voor dergelijke verleidingen. Naast een preventief beleid moet
er ook een programma komen voor
ex-verslaafden die terugkeren in de
maatschappij. Hierbij dienen uiteraard
instanties als Moedige Moeders, de
Brijderstichting, LINK Projecten etc.
te worden betrokken. Ervaringen die
zijn opgedaan vanuit het programma
LEF (negatief dan wel positief) kunnen
daarin worden meegenomen.

Politie en brandweer
Naast alle hier eerdergenoemde taken
die onder andere vallen onder de
werkzaamheden van de politie, is het
van belang dat zij over een goede
uitvalsbasis c.q. huisvesting beschikken.
Gezien de verhuizing van het politiebureau aan de Deimpt naar Purmerend,
is Volendam|80 verheugd met het

behoud van een eigen politiepost aan
de Zeestraat. Een centraal onderkomen
voor de BOA’S en de politie op een
strategische positie in het uitgaanscentrum. Een veilig gevoel! Hetzelfde geldt
voor de locaties van de brandweerkazernes. Volendam|80 is en blijft voorstander van het behoud van de beide
brandweerposten in de 2 grootste
kernen om de aanrijtijden zo kort mogelijk te houden. De nieuwe, tijdelijke
kazerne naast de bibliotheek in Edam
is voldoende uitgerust om langere tijd
gebruik van te maken. Juist dichtbij de
oude kommen is het van groot belang
snel te kunnen uitrukken wanneer er
brand ontstaat. Hier dient toch extra
rekening gehouden te worden met het
meestal iets oudere type woningen.
Veiligheid gaat tenslotte voor alles!

een ruime omschrijving is, verdient het
uitgangspunt alsnog nadere uitwerking in een concreet plan van aanpak.
Volendam|80 kan zich voorstellen dat
het toeristisch platform hierbij een
belangrijke rol kan vervullen. Hierbij
zou een aanpak moeten volgen waarbij
ook de middenstand, horeca en culturele instellingen hun inbreng naar voren brengen. Alleen dat kan leiden tot
zichtbaar resultaat voor onze gemeente. Volendam|80 pleit ervoor om het
plattelandstoerisme in onze gemeente
ook meer te richten op meerdaags
verblijf. Door middel van een combinatie van cultuurhistorische highlights in
de gemeente kan een dergelijk aanbod
aansluiten bij een meerdaags verblijf.
Volendam|80 vindt dat er op dat vlak
nog veel te winnen valt.

Toerisme
In 2015 is de Toeristische visie
Edam-Volendam vastgesteld waarin
werd gepleit voor ‘kwaliteitstoerisme’.
Een kwaliteitstoerist is een bezoeker
die positief bijdraagt aan de lokale
economie en het imago van de plaats.
Een toerist die zorgt voor economische
impact door bestedingen, die zich laat
spreiden in plaats en tijd en zorgt voor
reuring zonder overlast. Hoewel dit

De gastvrije horeca
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“Justin heeft als
aandachtsgebieden
onder meer
openbare werken en
recreatie”
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Horeca

Zwembad Warder

De Horecavisie van Edam-Volendam
van 27 mei 2021 is onder de maat.
Volendam|80 is niet tegen nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van
horeca, maar het stuk bevat onvoldoende beleidskaders om het
college in de uitvoering te kunnen
controleren. Bovendien lijkt het stuk
niet Omgevingswet-proof te zijn.
Volendam|80 is voor een duidelijke,
niet voor meerderlei uitleg vatbare
visie waarbij duidelijk is hoe bijvoorbeeld de term ‘blurring’ (functievermenging) zich verhoudt tot de regels
in de bestemmingsplannen of het
komende omgevingsplan. De door
de coronacrisis zwaar getroffen horecasector verdient ook buiten deze
moeilijke tijden een eenduidig beleid,
zodat in ieder geval onzekerheden
omtrent de horecavisie kunnen worden weggenomen.

We hebben het prachtige Slobbeland, zwembad De Waterdam, het
Marinapark strandje, het Strandbad
Edam, het strand en zwembad in
Warder, musea, theater-podia, recreatiepark Schardam en ga zo maar door.
Verder kun je prachtige fietstochten
maken, boottochtjes, wandelen en
genieten van de natuur. Het behoud
van deze voorzieningen is voor Volendam|80 van zeer groot belang.

Zwembad de Waterdam
Volendam|80 zal kritisch blijven kijken
naar nut en noodzaak van investeringen. Ook juichen wij initiatieven en
gebruik van de buitenruimte bij de

Waterdam in zowel zomer als winter
van harte toe. In veel gemeenten
zijn zwembaden gesloten, omdat de
lasten niet meer te dragen zijn of halen ouders hun kinderen te snel van
zwemles af vanwege de hoge kosten.
Volendam|80 vindt het behoud van
het schoolzwemmen, betaald door
de gemeente, voor de groepen 3
een absolute must. Wij hopen dat de
ouders dat ook vinden en de bijdrage
in het vervoer willen blijven betalen.
Zo investeren gemeente en ouders in
de veiligheid en de toekomst van de
kinderen in onze gemeente. Juist in
een waterrijke gemeente als die van
ons is dit heel belangrijk!

Recreatie
Op het gebied van recreatie is er
gelukkig veel te doen in onze
gemeente.

Zwembad Warder

Zwembad de Waterdam

“De kermis terug
naar het centrum?
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Kermis
De afgelopen twee jaar waren ook
voor ons volksfeest zeer uitzonderlijk.
Op de valreep kon afgelopen jaar
de draaikermis voor kinderen alsnog
doorgaan op een alternatieve locatie
(parkeerterrein Marinapark) vanwege
het feit dat het een evenement moest
zijn. Volendaml80 was er blij mee,
maar vindt de gekozen locatie niet
passen bij ons jaarlijkse volksfeest.

Volendam|80 pleit er daarom voor
om de kermis in de toekomst weer
te laten plaatsvinden in het centrum
van Volendam. Wanneer de Julianaweg wordt gezien als een van de
mogelijkheden voor het plaatsen van
attracties, is het van belang om eventuele verkeersinfarcten te voorkomen
in verband met de bereikbaarheid
van de hulpdiensten. Hier dient eerst
onderzoek naar te worden gedaan.

Naast de locatie van de kermis pleit
Volendam|80 er ook altijd voor om de
organisatie in gemeentelijk beheer
te houden, zodat de ritprijzen van
de attracties betaalbaar blijven. De
kermisambtenaren zorgen al decennialang voor een afwisselende kermis,
met uitdagende attracties voor alle
leeftijden.

Volendam|80 is van oudsher de
schatkistbewaker van de gemeente
Edam-Volendam. Wij zijn altijd kritisch
op de gemeentelijke uitgaven, omdat
wij willen dat onze gemeente een
sterke financiële positie behoudt.
Gezien de onzekere toekomst die
we als gemeente tegemoet gaan
als we kijken naar de sterk stijgende
personeelskosten van het ambtelijk
apparaat, de energietransitie, de
herinrichting van de Julianaweg of
het verplaatsen van bedrijven/sportfaciliteiten naar de Purmer en niet te
vergeten de impact van corona op
ons economisch klimaat, is financiële
bewaking essentieel. Investeringen
moeten daarom alleen plaatsvinden
wanneer deze van nut zijn voor onze
inwoners. De gemeente Edam-Volendam is een ondernemende gemeente en dat willen we graag zo houden.
We zullen ons moeten richten op
waar we goed in zijn en dat proberen
te versterken in een steeds veranderende economie op locaties waarbij
uitbreidingsmogelijkheden kunnen
worden toegepast. Het toerisme
zal weer de volle aandacht moeten
krijgen.

Actief grondbeleid
Volendam|80 heeft altijd gehandeld
vanuit de gedachte dat de gemeente
zelf een actieve rol ten aanzien van
grond moet innemen. Dit betekent
dat de gemeente handelt als ontwikkelaar in plaats van een passieve
rol inneemt. Als je als gemeente
eigenaar bent van de grond kun je
de opbrengsten uit de verkoop van

deze gronden weer elders inzetten.
Hierdoor kunnen we het voorzieningenniveau binnen onze gemeente
op peil houden en de grondopbrengsten inzetten voor de gemeenschap.

inflatie. Dit in tegenstelling tot diverse
andere partijen in onze gemeente!
Bent u ook tegen verdere belastingverhogingen? Stem dan op Volendam|80!

Gemeentelijke belastingen

Toekomstbestendige
visserij op het IJsselmeer

Volendam|80 is altijd voorstander
geweest van lage gemeentelijke
belastingen: niet hoger dan het
jaarlijkse inflatiepercentage. Ondanks
dat de coalitiepartijen in de afgelopen 6 jaar de gemeentebelastingen
flink hebben laten stijgen, heeft onze
partij altijd consequent tegen deze
plannen gestemd. Voor de nieuwe
verkiezingsperiode streven wij ernaar
de belastingen niet verder te laten
stijgen dan de gebruikelijke jaarlijkse

Volendaml80 steunt de visserij vereniging Sint Petrus bij hun inzet om de
belangen voor de (resterende) visserij
veilig te stellen. Duurzame plannen
zijn lovenswaardig maar dat betekent
niet dat die niet gepaard kunnen
gaan met het kunnen behouden van
het visserijbedrijf dat naar de mening
van Volendaml80 al voldoende is
ingeperkt. Visvangsten moeten weer
van alle seizoenen zijn!
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“Ramon Tol zet
zich in voor een
gezond financieel
leefklimaat”

Gemeentelijke organisatie
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Ten aanzien van de gemeentelijke
organisatie is helaas uitgekomen wat
wij hebben voorspeld, na de fusie
met Zeevang. Waar een beperking
van het aantal ambtenaren werd
voorgespiegeld is de werkelijkheid helaas anders. De ambtelijke
organisatie en met name de kosten
van externen zijn in de afgelopen
jaren buitenproportioneel gegroeid.
Daarbij lijkt er geen sprake van een
actief personeelsbeleid en lopen
goede ambtenaren weg, omdat ze
niet gehoord worden.
Volendaml80 wil een strak georganiseerde ambtelijke organisatie met
goede doorgroeimogelijkheden. Zoals wij al vaker hebben aangegeven
dient er sprake te zijn van een kern
van vaste medewerkers met daaromheen een beperkte flexibele schil van
externen, met name voor projecten
waar de gemeentelijke kennis te kort
schiet. Volendaml80 ziet dit als een
van de belangrijkste prioriteiten voor
de komende 4 jaar.

“Hennie Schilder
focust op een soepele
dienstverlening”

Contactgegevens
E-mail:

info@volendam80.nl

Website:

www.volendam80.nl

Facebook:

Volendam80

LinkedIn:

Volendam80

Instagram:

Volendam80

Speerpunten:
•
•

Nu bouwen in de Lange Weeren en op het Tase-terrein voor jong en oud
(het kan maar 1 keer goed)!
Inzetten op terugkeer kermis naar centrum.

•

Voor een gezond financieel (belasting)klimaat voor burger en ondernemer.

•

Voor een open en benaderbare gemeente.

Andere hoofdpunten:
•

Volendam|80 staat voor het weer invoeren van een actief grondbeleid. Het is van
het grootste belang de regie weer in eigen hand te nemen om zo snel mogelijk te
kunnen bouwen.

•

Volendam|80 is streeft naar een verkeersveilige gemeente met genoeg ruimte voor
fietsers en voetgangers.
Volendam|80 vindt dat de rekening van de door hogerhand opgelegde
energietransitie, niet bij de burger moet worden neergelegd.
Volendam|80 is voorstander van samenwerking in Metropoolregio Amsterdam,
maar wil daarbij de belangen van de gemeente Edam-Volendam vooropstellen.
Volendaml80 vindt dat onze gemeente meer ruimte moeten bieden aan senioren,
om hun woning toekomstbestendig in te richten.
Volendaml80 maakt zich sterk voor een sportieve gemeente in de breedste zin van
het woord!
Volendaml80 wil zich inzetten voor voorzieningen en activiteiten voor de jeugd, in
het bijzonder voor de jeugd van 12 tot 18 jaar.
Volendam|80 gaat ervanuit dat VMBO/HAVO/VWO behouden blijven in onze
gemeente.
Volendaml80 streeft met betrekking tot de openbare orde en veiligheid naar een
goede dialoog tussen de jongeren, bewoners van het Middengebied, de Singelwijk,
de burgemeester, jongerenwerk en politie.

•
•
•
•
•
•
•

•

Volendam|80 blijft van oordeel dat een preventief verslavingsbeleid met behulp
van maatschappelijke organisaties als de handhaving, jongerenwerk organisaties en
politie, zoveel mogelijk moeten worden gestimuleerd.

•

Volendam|80 pleit ervoor om het toerisme in onze gemeente nog meer te richten
op een meerdaags verblijf.
Volendaml80 steunt waar mogelijk acties tot het behoud van de resterende
IJsselmeervisserij en gemeentelijke monumenten.

•

Maak Volendam weer krachtig!
Als u stemt op Volendam|80, bouwt
u aan een toekomst bestendige
omgeving met betaalbare, kwalitatief
hoogwaardige woningen voor alle
doelgroepen. Als u investeert in
Volendam|80, kiest u voor géén
belastingverhogingen en verantwoord
omgaan met belastinggeld.

Stem Volendam|80

