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 VOORWOORD VAN ONZE LIJSTTREKKER AART RUIJTER 
 
Oostzaan staat voor een cruciale periode in haar bestaan: lukt het nog om zelfstandig te 

blijven? Kunnen we de problemen waar we nu mee geconfronteerd worden oplossen?  

 

Daarbij gaat het niet alleen om de plaatselijke problemen zoals die in de laatste jaren op ons 

afgekomen zijn, zoals de zorgelijke gemeentelijke financiën en de onder druk staande 

ambtelijke samenwerking met Wormerland, maar ook de verderstrekkende, zoals regionale 

en zelfs mondiale, waar we op Oostzaanse schaal en maat een antwoord op moeten 

bedenken.  

 

Het is daarom dat D66 als motto ‘Oostzaan, duurzaam naar de toekomst’ heeft gekozen. Dat 

betekent dat we moeten kijken naar duurzame oplossingen voor ons bestuur, voor onze 

financiën, voor cultuur en alle andere terreinen die voor Oostzaan belangrijk zijn. 

 

In ons programma hebben we zo concreet mogelijk geprobeerd om voorstellen te bedenken 

waardoor ons dorp ook in de toekomst een prettig dorp blijft om in te wonen.  

 Aart Ruijter  
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INLEIDING 
 
We staan in de komende raadsperiode, maar ook daarna, voor grote uitdagingen. Niet alleen 

onze bestuurlijke toekomst staat op het spel, maar ook het grote tekort aan woningen, de 

klimaatproblematiek en de energietransitie, om maar enkele voorbeelden te noemen, zullen 

daadkrachtig en met fantasie aangepakt moeten worden, waarbij we vooral moeten kijken 

naar wat er wél mogelijk is.  

 

De toekomst van ons dorp is ongewis. De ambtelijke samenwerking met Wormerland (OVER) 

staat onder druk. Van uitbreiding van de ambtelijke samenwerking in OVER is geen sprake 

meer. De andere twee groen-landelijke gemeenten Landsmeer en Waterland zijn ieder een 

eigen weg ingeslagen: Landsmeer bekijkt de fusiemogelijkheden met Purmerend, 

Amsterdam, of misschien toch met Wormerland en Oostzaan, terwijl Waterland besloten 

heeft om zelfstandig te blijven.  

 

Steeds heeft D66 in de afgelopen raadsperiode geprobeerd om de samenwerking te zoeken 

om toch zoveel mogelijk van ons verkiezingsprogramma te realiseren, zoals op het 

belangrijke terrein van de omgevingsvisie en de financiën. Het lukte de D66-fractie 

bijvoorbeeld om, in samenwerking met andere partijen een nieuw kader voor de nog op te 

stellen omgevingsvisie door de raad vast te laten stellen. 

 

De zorgelijke financiën maken de keuzemogelijkheden voor een nieuwe gemeenteraad 

beperkt. Voor D66 is het belangrijk dat de Oostzaanse verworvenheden ook in de toekomst 

bewaard zullen blijven en dat het huidige voorzieningenniveau tenminste gehandhaafd blijft. 

 

De speerpunten uit het programma wil D66 in de komende jaren graag realiseren in goede 

samenwerking met de andere partijen in de Raad, in het belang van Oostzaan en haar 

inwoners. 

 
Onze speerpunten: 

 Intensivering van woningbouw, uitbreiding van woonruimte, waarbij ook naar fantasierijke 

oplossingen gekeken wordt; 
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 Een realistische gemeentelijke begroting; 

 Beter en openbaar inzicht in de ontwikkeling van de financiën van OVER; 

 Tegengaan van activiteiten in Natura 2000-gebieden, die strijdig zijn met functie van deze 

gebieden (zoals overnachtingen en grootschalige festivals Het Twiske); 

 Terugdringing van restafval; 

 Opstelling van een gemeentelijk erfgoedplan; 

 Oostzaan een klimaatadaptieve gemeente, waarbij ingezet wordt op vergroening van ons 

dorp; 

 Ontwikkeling van een integraal onderwijshuisvestingsbeleid. 

 

ONZE KANDIDATEN: 
Aart Ruijter 

 
 
Joke van der Blom 

 
 
Siefko Julius 

 
 
Savaş Cellatoğlu 

 
 

Lijsttrekker en D66-fractievoorzitter; in de afgelopen raadsperiode 
voor D66 fractie-assistent en tijdelijk raadslid en fractievoorzitter. 
Sinds december 2021 raadslid en fractievoorzitter. Maritiem 
historicus. Phd-onderzoeker aan de Universiteit Leiden. Was 
werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs in Oostzaan. 
Voorzitter Stichting dorpshuis Oostzaan ‘De Greep’ en vrijwilliger 
techniek bij Stichting Theater ‘De KunstGreep’. 

D66-fractie-assistent; daarvoor fractievoorzitter en raadslid. Was 
actief binnen de Woningbouwvereniging Oostzaanse 
Volkshuisvesting (WOV). Ervaring als gebiedsmakelaar in 
Amsterdam. Vrijwilliger bij Theater De KunstGreep. Zet zich met 
name in voor onderwerpen die met het sociaal domein te maken 
hebben. 

In de afgelopen raadsperiode fractievoorzitter voor D66;  daarvoor 
wethouder, fractievoorzitter en raadslid. Bedrijfskundige en 
organisatieadviseur. Ervaring in directie- en managementfuncties bij 
ziekenhuizen, TNO en Amnesty International. Jarenlang actief in 
(bestuurs-)functies bij kinderopvang, basisschool, sportclub, 
bibliotheek, KIOZK en Hospice de Schelp. 

Grafisch ontwerper en eigenaar van een bedrijf op het gebied van 
reclame & drukwerk. Actief binnen tennisclub ’t Twiske. 
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Micheal Metternich 

  
 
Wendy Moerland 

 
 
Norma Lo-Fo-Wong 

 
 
Ruud van Weene 

 
 
Paul Klarenbeek 

 
 
 
  

ICT-programmeur Kunstmatige Intelligentie. 

Voorheen fractie-assistent D66 Oostzaan en duo-raadslid in 
Amsterdam-West. Als arts werkzaam in de Nederlandse Obesitas 
Kliniek. Secretaris in het bestuur van volleybalvereniging Compaen en 
beheerder van de ‘Minibieb Oostzaan’. 

Beeldend kunstenaar/fotograaf. Vele jaren als fysiotherapeut gewerkt 
in Sociaal Medisch Centrum De Kolk. Medeoprichter van De Kolk in 
1976. Actief binnen de Samenwerkende Oostzaanse Kunstenaars (SOK) 
en lid van het Cultureel Platform Oostzaan. 

Vele jaren als fysiotherapeut gewerkt in Sociaal Medisch Centrum De 
Kolk. Medeoprichter van De Kolk in 1976. Actief binnen de Oostzaanse 
Bridge Club (OBC) en de werkgroep Kunst in de KunstGreep, die 
tentoonstellingen inricht in De KunstGreep. 

D66-nestor. Daarvoor fractievoorzitter en wethouder. De 
initiatiefnemer en oprichter van D66 Oostzaan in 1992. Ervaring in 
management en commerciële functies. Jarenlang actief o.a. als 
voorzitter van voetbalvereniging OSV. In 1984 benoemd tot 
erevoorzitter. Daarnaast o.a. voorzitter geweest van de Sporthal 
Oostzaan.  
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HOOFDSTUK 1. INWONERS, BESTUUR EN GEMEENTELIJKE 
ORGANISATIE 

 

D66 staat voor een stabiel bestuur dat ook de uitdagingen die in de toekomst op ons dorp 

afkomen, aan kan. Of dat als een zelfstandige gemeente mogelijk is, lijkt door de slechte 

financiële situatie van de gemeente en de problemen bij de OVER-organisatie in 

toenemende mate twijfelachtig.  

 

De samenwerking met Wormerland is en blijft belangrijk. Daarom is het jammer dat de beide 

gemeenten ieder een eigen koers lijken te bewandelen met betrekking tot de bestuurlijke 

toekomst. 

 

Een kwalitatief goed werkend ambtelijk apparaat is een absolute voorwaarde om onze 

inwoners van dienst te zijn. In de laatste jaren moest een te groot beroep op – duurbetaalde 

– inhuurkrachten gedaan worden om OVER draaiende te houden. Dat gaat ten koste van de 

continuïteit. Het is daarom een goede zaak om te onderzoeken of bepaalde zaken beter in te 

kopen zijn bij grotere, meer gespecialiseerde organisaties. Dat kan bijvoorbeeld onze grote 

buurgemeente Zaanstad zijn. Dat zou de kwetsbaarheid kunnen verminderen. Nu komt het 

teveel voor dat één enkele ambtenaar voor een bepaalde taak verantwoordelijk is, waardoor 

als deze wegvalt, taken niet, of moeilijk, vervuld kunnen worden. Bepaalde taken, zoals de 

inning van de gemeentelijke belastingen, zijn al elders ondergebracht. De basistaken zouden 

dan door de eigen organisatie gedaan kunnen worden. 

 

De aansturing van OVER moet verbeterd moeten worden. Nu staan de beide gemeenteraden 

op een te grote afstand, waardoor de democratische legitimiteit onder druk staat. In ieder 

geval moet er een regelmatige openbare rapportage aan de raden plaats vinden. Ook het 

budgetrecht van de raden moet versterkt worden. Het jaarlijks indienen van alleen een 

zienswijze op de begroting van OVER is te weinig. Het gaat tenslotte om een grote post op 

onze gemeentelijke begroting.  
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Op dit moment is een professioneel begeleide projectgroep uit de gemeenteraad bezig om 

deze problemen en mogelijkheden, na raadpleging van inwoners, bedrijven en Oostzaanse 

verenigingen en organisaties, in kaart te brengen: welke Oostzaanse waarden en 

verworvenheden zouden in ieder geval bewaard moeten worden. Als zelfstandigheid geen 

bestuurlijk en financiële haalbare kaart meer blijkt te zijn, zullen er initiatieven ondernomen 

moeten worden om deze waarden en verworvenheden in de toekomst te veilig te stellen. 

Dit is in lijn met de aanpak van D66 de afgelopen raadsperiode. 

 

Het vroegtijdig betrekken van onze inwoners bij het bestuur blijft voor D66 belangrijk. De in 

2017 op initiatief van D66 aangenomen nota burgerparticipatie blijft hiervoor de grondslag. 

Hoe belangrijk burgerparticipatie is, is gebleken uit de betrokkenheid van vele burgers en 

organisaties bij de behandeling van de Omgevingsvisie, waar bijna 6.000 mensen hebben 

laten weten dat de weg die de wethouder voor Ruimtelijke Ordening wil inslaan voor ons 

dorp, voor hen niet aanvaardbaar is. 

 

Het is belangrijk dat er na de verkiezingen een brede en stabiele coalitie gevormd wordt, 

waarin een zo groot mogelijk deel van de Oostzaanse bevolking zich vertegenwoordigd voelt, 

zodat democratisch genomen besluiten op een zo groot mogelijk draagvlak kunnen rekenen. 

 

 

HOOFDSTUK 2. FINANCIËN 
 

De financiële situatie in Oostzaan is zorgelijk. De twee belangrijkste oorzaken zijn: 

 De steeds oplopende kosten voor de jeugdzorg, een rijkstaak die in 2015 met te 

weinig middelen op de schouders van de gemeenten terecht is gekomen. Dit is een 

probleem waar alle gemeenten mee worstelen: 

 Voor de andere oorzaak dragen de gemeenten Oostzaan en Wormerland zelf de 

verantwoordelijkheid: onze ambtelijke samenwerkingsorganisatie OVER, waar de 

afgelopen paar jaar grote extra bedragen naar toe zijn gegaan. Ook in 2022 zal 

Oostzaan hieraan nog een groot extra bedrag moeten betalen. De ruime algemene 

reserve die in 2018 nog aanwezig was, is mede daardoor als sneeuw voor de zon 
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verdwenen en bevindt zich nu op een te laag niveau, waardoor we als gemeente 

grote risico’s gaan lopen. Onze inwoners hebben dit kunnen merken door de grote 

verhoging van de OZB in 2020.  

 

Belangrijk is dat er ook gekeken wordt welke maatregelen getroffen kunnen worden om 

deze lastenstijging voor onze inwoners toch zoveel mogelijk beperkt te houden. Dit zou 

bijvoorbeeld kunnen door sterk in te zetten op de reductie van het aangeboden restafval, 

waarvoor nu grote bedragen betaald moeten worden voor de verwerking. Bedragen die 

rechtstreeks door de burgers betaald moeten worden. In andere gemeenten is gebleken dat 

bij een goede afvalscheiding het mogelijk is om restafval tot ongeveer 100 kg per inwoner 

terug te brengen (nu 240 kg in Oostzaan), waardoor de reinigingsrechten kunnen dalen.  

 

Door het onderbrengen van gespecialiseerde taken elders, wordt ook de afhankelijkheid van 

inhuurkrachten verminderd. In ieder geval worden daardoor onvoorziene schommelingen in 

de uitgaven sterk gereduceerd, waardoor een betere planning mogelijk wordt. 

 

Het opstellen van een begroting lijkt in toenemende mate een zaak geworden te zijn van het 

snel dichten van de gaten, zonder dat er goed gekeken wordt naar de consequenties voor de 

toekomst: voor 2022 heeft het huidige college besloten om de leningen die Oostzaan 

afgesloten heeft, opnieuw af te sluiten. Daarbij werd wel een lagere rente bedongen, maar 

moeten ze over een veel langere tijd terugbetaald worden, waardoor onze kinderen en 

kleinkinderen € 1,3 miljoen extra moeten betalen. Het mag niet zo zijn dat we huidige 

problemen op de toekomst afwentelen!  

 

Positief is dat de rijksbijdrage aan onze gemeentelijke begroting enigszins verhoogd is. D66 is 

er voorstander van om dit in eerste instantie te gebruiken om onze financiële reserve weer 

aan te vullen, zodat we in de toekomst tegenvallers beter kunnen opvangen. 
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HOOFDSTUK 3. WONEN 
 

De woningnood in Oostzaan is hoog. Het duurt gemiddeld ongeveer 15 jaar (na inschrijving) 

voordat iemand een sociale huurwoning toegewezen krijgt. Voor starters is het met een 

gemiddelde vraagprijs voor een woning van boven de € 400.000 euro moeilijk om een 

woning in Oostzaan te vinden. Daarnaast zijn de mogelijkheden om woningen te bouwen 

zeer beperkt, onder meer door de aanwijzing door de Provincie van vrijwel de gehele groene 

ruimte als Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL).  

 

Een gevarieerd woningaanbod is nodig met voldoende sociale huur, vrije sector huur en van 

(ook betaalbare) koopwoningen. Bij het realiseren van nieuwe - en waar mogelijk bij de 

renovatie van bestaande – woningen moet duurzaamheid voorop staan. 

 

Naast het bebouwen van nog geschikte locaties binnen de bebouwde kom, die echter voor 

het allergrootste deel niet in eigendom van de gemeente zijn, is een andere oplossing om 

toch nog woningen ter realiseren het zogenaamde ‘optoppen’ van woningblokken, die 

daarvoor geschikt zijn. Dat wordt in andere gemeenten ook gedaan en ook in Oostzaan is dit 

bijvoorbeeld gebeurd bij woningen in de Jacob Corneliszstraat. Dat betekent wel dat in 

voorkomende gevallen een uitzondering gemaakt zou moeten worden voor de regel ‘twee 

lagen en een kap’, zoals deze op dit moment geldt.  

 

‘Opgetopte’ woningen aan de Jacob Cornelszstraat 
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De geplande nieuwbouw van De Rietkraag biedt ook goede mogelijkheden om deze te 

combineren met woningbouw bovenop de nieuwe school, voor bijvoorbeeld starters, naast 

de al geplande woningbouw op dit terrein. 

 

De meeste sociale huurwoningen zijn eengezinswoningen. Het aantal alleenstaanden neemt 

daarentegen al sinds jaar en dag toe. Het zou een goede zaak zijn om – veel meer dan dit tot 

nu toe gebeurt – deze woningen, waar dat kan, te splitsen in twee kleinere.  

 

Tiny Houses (vrijstaande wooneenheden van maximaal 50 m2) is een veel genoemde optie. 

Deze zouden gerealiseerd kunnen worden op grond die qua grootte te klein is voor 

gebruikelijke woningen. Ook bij het vaker genoemde ‘bouwen op vaders erf’ zijn deze een 

optie. Tiny Houses zijn bijvoorbeeld ook geschikt als tijdelijke huisvesting voor bijvoorbeeld 

een periode van 10-15 jaar, bijvoorbeeld op niet meer gebruikte bedrijfsgrond. Ook 

(tijdelijke) containerwoningen kunnen worden geplaatst om aan de grote vraag naar 

huisvesting voor onze jongeren te voldoen.  

 

Tiny House(©Studio KRAMER Zaandam) 

 

In grotere steden treedt steeds het verschijnsel ‘verkamering’ op, waarbij woningen gesplitst 

worden en de afzonderlijke kamers vaak voor veel geld verhuurd worden. Hoewel het 
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probleem in ons dorp nog niet lijkt te spelen, is het belangrijk dat we hier alert op blijven. 

Het is verstandig hier al op voorhand beleid op te ontwikkelen. Dit geldt ook voor het 

verschijnsel Air-B&B, waar nu Amsterdam regels voor ontwikkeld worden om excessen tegen 

te gaan. Dat brengt het risico met zich mee dat de problemen uit gaan waaieren over de 

omliggende gemeenten, waardoor kostbare woonruimte verloren zou kunnen gaan. Daarbij 

komen nog parkeerproblemen en andere soorten van overlast doordat er veel meer mensen 

op plekken wonen die daar niet voor gemaakt zijn. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan 

genezen. 

 

HOOFDSTUK 4. DUURZAAMHEID 
 

De landelijke klimaatdoelen zijn duidelijk:  

 49% minder uitstoot broeikasgassen in 2030 t.o.v. 1990 

 95% minder uitstoot broeikasgassen in 2050 t.o.v. 1990 

 100% energieneutraal in 2050. 

 

Daarnaast is in het najaar van 2021 door de raad bij de vaststelling van de 

Duurzaamheidsnota het besluit genomen dat Oostzaan al in 2040 energieneutraal zal zijn. 

Dit is een ambitieuze doelstelling gezien een woningvoorraad die grotendeels voor 1990 is 

gebouwd. Wat D66 betreft zal de uitwerking van in de mei 2020 aangenomen nota Transitie 

Warmte Oostzaan veel concreter moeten worden. Het is een goede zaak dat de WOV een 

goed begin gemaakt heeft met het verduurzamen van de huurhuizen. Het is daarnaast 

belangrijk dat er ook voor particuliere woningbezitters onderzocht wordt of – naast 

informatie, gemeenschappelijke inkoop van zonnepanelen en isolerende maatregelen – er 

aanvullende stimulerende maatregelen getroffen kunnen worden. Dit onderzoek moet zich 

vooral richten op de groep woningbezitters die niet in staat is om die, vaak enorme, kosten 

te betalen. 

 

In de regio hebben gemeenten afspraken gemaakt voor wat betreft de Regionale Energie 

Strategie (RES). Daarbij is gekeken waar zonnepanelen en windturbines geplaatst zouden 

kunnen worden. Daken van bedrijven en boven parkeerterreinen bieden hiervoor goede 
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mogelijkheden. Ten noorden van de A10, daar waar de hoogspanningsleiding loopt, is een 

groot gebied in eigendom van de gemeente. Woningbouw is daar niet mogelijk. Wel vindt 

D66 het de moeite waard om te onderzoeken of op deze plaats kleine zonneweiden te 

realiseren zijn.  

 

Zonneweide (© Gemeente.nu) 

 

Veel – terechte - bezwaren bestaan er in Oostzaan met betrekking tot het plaatsen van zeer 

hoge windturbines langs de Noorder IJ-plas op grondgebied van de gemeente Amsterdam. 

Deze kunnen een negatief gevolg hebben voor de woningbouwplannen van Zaanstad en 

Oostzaan. Ook vormen deze hoge turbines een gevaar voor vogels. D66 is er voorstander van 

dat er gekeken wordt naar wat er daar wel zou kunnen, zoals wellicht de aanleg van lagere 

turbines, die veel minder overlast in de vorm van geluid, vogelsterfte, ontsiering van het 

landschap en slagschaduw, veroorzaken. 

 

Een goede luchtkwaliteit is in ons hele dorp van groot belang. De A8 en A10 veroorzaken 

veel fijnstof en andere luchtverontreiniging. Daarom moet de maximumsnelheid 

teruggebracht worden tot 80 km/u. De wind in onze regio komt vaak vanuit het zuidwesten. 

Daarom wil D66 eigen meetpunten aan de oostkant van de A8 om de luchtvervuiling in de 

richting van Oostzaan, goed te kunnen meten. 
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De A8 (Foto: CC BY-SA 3.0) 

 

De bebouwde omgeving zal aangepast moeten worden aan de lange perioden van droogte 

en om zware piekbuien te kunnen verwerken, waarbij de riolering in steeds mindere mate in 

staat is om deze grote hoeveelheden water snel af te voeren. Groen kan een belangrijke rol 

spelen om deze problemen te verminderen: bomen en andere beplanting zorgen voor een 

tempering van hittestress tijdens hete droge zomers en een vertraagde afvoer van 

overvloedige regenval. Dat betekent dat in de openbare ruimte het aantal bomen zal 

moeten toenemen. Bij particulieren zal de bewustwording gestimuleerd moeten worden dat 

beplanting een noodzaak is. Naast het nemen van stimulerende maatregelen zal er ook 

gekeken moet worden naar mogelijkheden om ‘verstening’ van tuinen te voorkomen. 

Daarnaast moet de gemeente haar eigen snoei- en maaibeleid onder de loep nemen. 

De gemeentelijke plantsoenen moeten niet kaal gewied worden. Bodembedekkende planten 

zijn beter voor de opname van regenwater. Een gevarieerde bodembegroeiing is belangrijk 

voor vogels, egels en insecten. Bevordering van biodiversiteit is niet alleen voor de dieren en 
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planten, maar ook voor de mens van essentieel belang. Dat betekent bijvoorbeeld dat 

bermen van wegen alleen gemaaid worden als dat voor de verkeersveiligheid van belang is. 

Daarnaast moeten huis- en grondbezitters gestimuleerd worden om nesten van dieren te 

beschermen. 

 

De gemeente is verantwoordelijk voor de wilde dieren die zich op haar grondgebied 

bevinden. Als zij ziek of gewond zijn en hulp nodig hebben, dient de gemeente die te 

leveren. Ook huisdieren en vee hebben recht op de bescherming door burgers en gemeente. 

De gemeente onderhoud goede relaties met vogelopvang en dierenasiels. Een en ander is 

vastgelegd in de nota dierenwelzijn van Oostzaan die er op ons initiatief is gekomen. 

 

Oostzanerveld met zicht op Zaanstad 

 

Een groot deel van de oppervlakte van de gemeente Oostzaan bestaat uit Natura 2000-

gebied, met name het Oostzanerveld en Het Twiske. Het is ónze taak om deze gebieden op 

een goede wijze te onderhouden, te beschermen en voor onze kinderen te bewaren. 

Activiteiten in deze gebieden die strijdig zijn met de Natura 2000-status, zoals 

overnachtingen en grootschalige festivals, mogen hier dan ook niet plaatsvinden.  

  

Het Twiske 
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Belangrijk is dat in Oostzaan het restafval teruggedrongen wordt. Gemiddeld wordt er bijna 

250 kg restafval per inwoner per jaar aangeboden. Dit had al in 2020 teruggebracht moeten 

zijn naar 100 kg! Er zijn tot nu nauwelijks gemeentelijke stappen ondernomen om deze 

hoeveelheid terug te brengen, waardoor de reinigingsrechten voor onze inwoners ieder jaar 

weer verder oplopen. Een begin zou gemaakt kunnen worden door het aantal grijze kliko’s 

aan een maximum van één per huishouden te beperken. Het terugbrengen en het 

gescheiden ophalen van afval levert bovendien waardevolle grondstoffen op. De 

mogelijkheden van náscheiding en het plaatsen van centrale containers dienen te worden 

onderzocht. 

 

 

 

HOOFDSTUK 5. CULTUUR EN SPORT 
 

Kunst en cultuur vormen een wezenlijk onderdeel van ons leven. Beeldende kunst, 

literatuur, theater, film, muziek en bouwkunst zijn immers uitingen van onze 

gemeenschappelijke geschiedenis, van onze waarden en van ons perspectief op de 

samenleving. Cultuur is niet elitair maar inclusief, het is de ruggengraat van onze 

samenleving. 
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Als gemeente moeten we het rijke verenigingsleven met uitstekende vrijwilligers blijven 

ondersteunen, ontwikkelen en samen onderlinge verbindingen leggen, zoals bijvoorbeeld 

gebeurt in het Cultureel platform. Uniek voor een kleine gemeente als Oostzaan, is zijn goed 

uitgeruste theaterzaal in de KunstGreep, die zowel door verenigingen als door professionele 

theatermakers intensief gebruikt wordt. 

 

René Groothof met ‘Mr Ibrahim en de bloemen van de koran’ in de KunstGreep 

 

Deze zaal is ook uitermate geschikt om de leerlingen van de basisscholen in contact te 

brengen met professioneel kindertheater. D66 vindt het een goede zaak als ieder kind in de 

basisschoolleeftijd één keer per jaar daartoe in de gelegenheid gebracht wordt. D66 is er ook 

voorstander van dat de Grote Kerk ook weer voor (muziek)voorstellingen gebruikt gaat 

worden, zoals deze in het nabije verleden nog door KIOZK georganiseerd werden.  

 

Om deze culturele initiatieven te verankeren zou het een goede zaak zijn dat er een 

toekomstvisie voor cultuur opgesteld wordt, waarbij ook de rol van de gemeente duidelijk 

verwoord wordt. 
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In de laatste decennia zijn veel authentieke Oostzaanse gebouwen verdwenen. Om deze 

ontwikkeling te stuiten zou er een gemeentelijk erfgoed/monumentenbeleid opgesteld 

moeten worden. Oostzaan is één van de zeer weinige gemeenten in Noord-Holland die dit 

nog niet gedaan heeft. Met een dergelijk beleid kunnen karakteristieke gebouwen ook voor 

de toekomst bewaard blijven. Nu blijft het vooral een zaak van particulier initiatief, zoals de 

restauratie van de Biksteenmolen. 

     

Voorbeelden van mogelijk erfgoed: halve Oostzaanse stolp, bruggetje met wegsloot en een houten woning 

 

Sport is meer dan een vrijetijdsbesteding. Het leidt ook tot participatie en leert om samen te 

werken. Sportbeoefening bevordert de gezondheid. Bovendien is een sportvereniging een 

ontmoetingsplek voor jong en oud en voor mensen met een verschillende achtergrond. 

Actieve sportbeoefening moet gestimuleerd worden. Oostzaan prijst zich daarom gelukkig 

met actieve verenigingen, die goed gehuisvest zijn, maar ook goede voorzieningen zoals 

voorzieningen om te trimmen in de openbare ruimte zijn van groot belang. 

 

Verder wil D66 dat op termijn alle kunstgrasvelden, waar dat mogelijk is, vervangen worden 

door echt gras. Gras heeft een veel positiever effect op het milieu dan kunststof. 

 

Onze voetbalvereniging OFC is de laatste jaren negatief in het nieuws geweest door de wijze 

waarop het eerste elftal gefinancierd werd. Daardoor werd de aandacht afgeleid van de 

belangrijkste functie van deze vereniging: het bieden van plezier in voetbal voor onze jeugd 

en andere liefhebbers. Dit staat voor D66 voorop en moet gegarandeerd blijven! Bij alle 

aandacht voor OFC moeten de overige sportverenigingen, zoals de zaalsportverenigingen 

niet vergeten worden. Ook zij moeten op dezelfde manier ondersteund worden als de 

veldsporten. 
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HOOFDSTUK 6. ZORG 
 

Een vrije samenleving begint bij een goede zorg. Voor D66 staat het vertrouwen op de eigen 

kracht van mensen centraal. Daarom wil D66 investeren in preventie en versterken we de 

eigen regie van inwoners. De gemeente heeft de opdracht Oostzaners te ondersteunen voor 

wie de eigen kracht op enig moment niet toereikend is. D66 investeert vanuit haar visie in 

ieder mens en ieder mens heeft het recht volwaardig in onze samenleving mee te doen. D66 

steunt de beweging naar één gezin, één plan, één regisseur. Mantelzorgers zijn daarbij van 

groot belang. Van hen wordt vaak veel, en ook vaak te veel, gevraagd. Daarom verdienen zij 

een goede ondersteuning en begeleiding. Voor D66 is het leidend dat de toegang 

laagdrempelig dient te zijn en dichtbij georganiseerd, waarbij actief informatie verstrekt 

wordt over alle mogelijkheden die er voor ondersteuning bestaan. 

 

Investeren in de jeugd is bouwen aan een duurzame toekomst. Het verlenen van adequate 

jeugdzorg is voor iedere gemeente een zaak waar grote kosten aan verbonden zijn, kosten 

die bij een kleine gemeente als Oostzaan een onevenredig beslag hebben op de totale 

uitgaven. Dit geldt met name voor die zorg die verleend wordt aan minderjarigen die in een 

instelling verblijven. D66 is er voorstander van dat de jeugdzorg ondergebracht wordt in een 

regionale organisatie in Zaanstreek-Waterland, waarbij het contact met de cliënten op 

plaatselijk niveau georganiseerd wordt. Dit is de opdracht van de (gezins)regisseur. Op deze 

wijze kan voorkomen worden dat enkele nieuwe plaatsingen in instellingen een 

onevenredige invloed op de gemeentelijke uitgaven hebben. Een regionale organisatie kan 

deze schommelingen door de grotere massa veel beter opvangen. Het is ook belangrijk dat 

vooral ingezet wordt op preventie om in een vroeg stadium problemen op te sporen.  

 

Belangrijk is het dat de toegang tot het Sociaal Domein (jeugdhulp, WMO en participatie) 

veilig en laagdrempelig blijft, met aan de voorkant een goede professionaliteit voor een 

zorgvuldige doorverwijzing. 
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HOOFDSTUK 7. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 
 

Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. Mensen kunnen niet in vrijheid 

keuzes maken als zij zich niet veilig voelen. D66 wil dat mensen zich vrij kunnen bewegen en 

in vrijheid keuzes kunnen maken over hoe zij hun leven vorm willen geven. Hier ligt een taak 

voor de gemeente. D66 wil dat de gemeente zorgt voor de veiligheid van haar inwoners. D66 

vindt ook dat de gemeente een rol heeft in het beschermen van onze democratische 

rechtstaat als fundament van de vrijheid van ons allemaal, tegen geweld, georganiseerde 

criminaliteit en andere vormen van ondermijning.  

 

In ons dorp hebben we ook te maken met (gemeente)grens overstijgende criminaliteit. De 

nabijheid van steden als Amsterdam en Zaanstad is goed merkbaar in Oostzaan. Ook wij 

hebben te maken met b.v. overvallen en wietkwekerijen. 

 

D66 wil dat Oostzaan een veilige gemeente is. Daarvoor is de inzet van voldoende politie en 

BOA’s noodzakelijk. Belangrijk is het dat ook gekeken wordt naar high impact crimes, zoals 

woninginbraken, geweld, overvallen en bedreigingen. Als de overheid hier onvoldoende op 

acteert, zal het gevoel van onveiligheid toenemen. Daarom juicht D66 het toe dat de BOA-

capaciteit in de afgelopen raadsperiode vergroot is. 

 

De veiligheid op onze vaarten en sloten loopt regelmatig gevaar doordat er mensen zijn die 

hier met hoge snelheid doorheen varen. Andere watergebruikers en dieren lopen daardoor 

gevaar, en ook de oevers raken beschadigd. De BOA’s moeten in de gelegenheid gesteld 

worden hier beter tegen op te treden.  Ouders hebben ook zeker een rol wanneer de 

overtreders jongeren zijn. De rol van ouders is ook van wezenlijk belang in gesprekken met 

overlastgevende jongeren.   

 

D66 vindt dat knalvuurwerk niet in ons dorp thuis hoort. Dat is op ons initiatief niet meer 

toegestaan. Mensen en dieren zijn daarmee gebaat. Ook hierop moet gehandhaafd worden.  
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Gelukkig zijn veel van onze inwoners bereid de gemeente of de politie in te lichten wanneer 

ze gevaarlijke of overlastgevende situaties ervaren. Samen staan we sterk voor onze 

veiligheid. 

 

HOOFDSTUK 8. ONDERWIJS 
 

Goed onderwijs is voor D66 een groot goed. D66 wil een prettige leeromgeving voor alle 

kinderen. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting en kan voorwaarden 

verbinden aan subsidies voor nieuwbouw en renovatie van bestaande schoolgebouwen. D66 

wil dat de scholen duurzaam zijn en een prettig en gezond binnenklimaat hebben. Wij zijn 

voor goed onderwijs in goede gebouwen. Een integraal huisvestingsbeleid ontbreekt echter. 

Dit is belangrijk om te voorkomen dat er bij de ene school – kostbare – nieuwbouw plaats 

vindt, terwijl op andere plaatsen er sprake is van leegstand. Met een dergelijk plan kan ook 

een inschatting gemaakt voor de behoeften in de nabije en verdere toekomst. Ook de 

kwaliteit van het binnenklimaat (ventilatie) in de scholen zelf moet daarbij bekeken worden. 

De coronapandemie heeft aangetoond dat dit geen overbodige luxe is. 

 

O.b.s. De Rietkraag 
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Al in de periode 2014-2018 heeft onze wethouder onderzoek laten doen om tot nieuwbouw 

te komen voor het verouderde gebouw van De Rietkraag. Nieuwbouw biedt ook de 

mogelijkheid om dit te combineren met woningbouw, met name voor die groepen die in 

Oostzaan geen woonruimte kunnen vinden. D66 is er voorstander van om dit al in het begin 

van de volgende raadsperiode aan te pakken. 

 

HOOFDSTUK 9. WERK, INKOMEN EN ECONOMIE 
 

Belangrijk is dat iedereen kan meedoen en een stabiele financiële basis heeft. Voor velen is 

dat een betaalde baan en bij werkeloosheid biedt de gemeente adequate financiële 

ondersteuning en wordt gekeken naar vrijwilligerswerk. Zo wordt ieders talent benut. Dat 

vraagt om maatwerk en persoonlijke begeleiding en soms het investeren in scholing en het 

wegnemen van schulden.  

 

Vanuit de gemeente moet er één aanspreekpunt voor ieder huishouden zijn, zodat dit ook 

mogelijk wordt. De gemeente moet goed samenwerken met het bedrijfsleven en het 

onderwijs in de regio om te kijken aan welke kennis en vaardigheden nu en in de toekomst 

behoefte is. Zo wordt bijgedragen aan een bredere match tussen de vraag (vacatures) en het 

aanbod (mensen) en kunnen we gericht kijken waar kansen liggen om mensen bij te scholen. 

 

De toeslagenaffaire heeft ons geleerd dat de menselijke maat altijd voorop dient te staan en 

dat mensen niet in een negatieve spiraal van schulden terecht moeten komen, waaruit ze 

niet meer uit kunnen komen. Wanneer er al schulden zijn, zet D66 zich in voor het instellen 

van een adempauze en voor het tijdelijk overnemen van schulden door de gemeente. Dat 

geeft rust en overzicht. Daarnaast helpt de gemeente deze mensen om zelf weer de regie te 

pakken. 

 

D66 gaat bij de bijstand uit van vertrouwen en wil meer ruimte bieden om bij te verdienen, 

zodat (deeltijd)werken al direct loont en kijken of het Tilburgs Vertrouwensexperiment: 

minder regels, meer vertrouwen, meer keuzevrijheid of meer begeleiding, ook in onze 

gemeente toegepast kan worden. 
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Ook voor ondernemers is het van belang dat de gemeente zich dienstbaar opstelt en 

ondersteunt. Goed contact met de Contactgroep Bedrijven Oostzaan is daarvoor een 

voorwaarde. 

 

 

HOOFDSTUK 10. MOBILITEIT 
 

In het voorjaar van 2022 zal de laatste hand gelegd worden aan de reconstructie van de 

Kerkstraat. Daarmee wordt de reconstructie van de drie hoofdroutes door ons dorp 

(Kerkbuurt, Zuideinde en de Kerkstraat) afgerond. Dan is een groot gedeelte van ons dorp 

een 30 km-zone geworden. Vooral op het Zuideinde wordt echter nog vaak te hard gereden. 

Ook in de Kerkbuurt doen zich regelmatige gevaarlijke situaties voor. Vooral voor fietsers is 

het twijfelachtig of deze grote investeringen tot een veiliger situatie hebben geleid. Het is 

belangrijk dat er een evaluatie plaats vindt om te zien of deze investeringen ook op dit 

gebied resultaat hebben gehad. Waar nodig zullen aanpassingen moeten plaatsvinden. 

Veilige fietsroutes door het dorp, en zeker naar de scholen zijn van groot belang. Dat 

betekent dat ook door de rest van het dorp goede fietsroutes gecreëerd moeten worden. 

De veiligheid van stoepen moet steeds gemonitord worden en waar nodig aangepakt. Denk 

daarbij aan te smalle en niet vlakke stoepen, alsmede aan overhangend groen en 

ontbrekende stoepopgangen ten behoeve van ouderen en gehandicapten. 

 

Goed openbaar vervoer is voor de bereikbaarheid eveneens van groot belang. Gelukkig kent 

‘onze’ buslijn lijn 392 een goede frequentie en een goede aansluiting naar de in de afgelopen 

jaren gereedgekomen Noord-Zuidlijn, waardoor het centrum van Amsterdam goed 

bereikbaar geworden is. Ook Zaandam en de NS stations zijn hiermee goed bereikbaar. Wel 

moeten we erop attent blijven dat deze frequentie niet teruggebracht wordt. 
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Bus 392 in het Zuideinde (wiki.ovinnederland.nl) 

 

Elektrisch aangedreven voertuigen maken in aantal een enorme groei door. Daardoor zullen 

er steeds meer laadpalen nodig zijn. In verband met deze groei is het noodzakelijk dat de 

gemeente een integraal laadpalenplan opstelt. Nu is de aanleg vraagvolgend: dat betekent 

dat oplaadpalen alleen aangelegd worden als er een aanvraag voor ingediend wordt. Totdat 

het integrale laadpalenplan er is, is D66 er voorstander van om het resterende budget ook te 

gebruiken om oplaadpalen op die plaatsen aan te leggen, waar de afstand tot de 

dichtstbijzijnde paal nog groot is, zodat er een goede spreiding ontstaat door het hele dorp 

heen.  

 

 

Foto’s: Aart Ruijter (m.u.v. waar dit anders vermeld is) 


