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Woensdag 24 januari 2018

Als voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen hieronder

Woensdag 24 januari 2018

een aantal standpunten van diverse politieke partijen

Hoe gaat u om met de Zaanbrug als u na de verkiezingen deel uit maakt van het college?
De vervanging van de huidige Zaanbrug werd ooit als onderdeel van het project ‘Vaart in de Zaan’ gepresenteerd. Volgens
dit project moest de doorvaart van de brug worden verbreed om
grotere schepen toegang tot de Zaan te geven. Het genoemde
project is echter achterhaald en de nut en noodzaak om de brug
te vervangen is hiermee ook komen te vervallen. Bovendien mogen die grotere
schepen niet verder varen dan de Tolsloot in Westknollendam. Gelet op deze
nieuwe omstandigheden willen wij dan ook GEEN vervanging van de Zaanbrug.
De huidige brug is technisch in goede staat en dient gehandhaafd te blijven.

Over de Zaanbrug heeft reeds besluitvorming in de raad plaatsJHYRQGHQ :DW KHW &'$ EHWUHIW LV KHW KHOGHU GDW GH KXLGLJH
brug vervangen moet worden. Het is nu de bedoeling dat z.s.m.
de aanbesteding gedaan kan worden, opdat de uitvoering kan
DDQYDQJHQ :HO EOLMIW KHW &'$ ELM KDDU VWDQGSXQW GDW HHQ RQGHU]RHN PRHW
plaats vinden naar de kostenverdeling tussen de gemeenten en de provincie!

De Zaanbrug is technisch en economisch verouderd en aan
vervanging toe. Herbouw met behulp van de Provincie, die
50% (!) van de kosten voor haar rekening neemt, biedt een
unieke kans om een nieuwe bredere, duurzame en milieuverantwoorde brug te bouwen. Dit project stoppen kost miljoenen
euro’s zonder de gewenste nieuwe brug! Bij de heroriëntatie in 2014 werd goed
rekening gehouden met alle tot op dat moment ingebrachte alternatieven en
wensen van inwoners en ondernemers. Er komen extra verkeersmaatregelen.
Tegelijkertijd hebben we bij de provincie bedongen dat de brug een minimale
doorvaarthoogte krijgt van 182 centimeter. Er komt een tijdelijke een brug
YRRUÀHWVHUVZDQGHODDUVHQKXOSGLHQVWHQ&KDSHDX

Vervanging van de Zaanbrug is noodzakelijk, maar ook ingrijpend, kostbaar, en daarom grondig voorbereid. Met Zaanstad
WORMERLAND en de provincie zijn duidelijke afspraken gemaakt over uitvoering en kostenverdeling. Het ontwerp van de architect is bijzonder mooi. PvdA is koersvast en ziet liever dat vandaag dan morgen met de
nieuwbouw wordt gestart. Nu terugkomen op de overeengekomen plannen betekent contractbreuk met als gevolg dat Wormerland de provincie en Zaanstad
een schadevergoeding moeten betalen die berekend is op zo’n vier miljoen euro.
Gekkenwerk! Tijdens de nieuwbouw verlangt de PvdA nadrukkelijk aandacht
voor effectieve verkeersmaatregelen om de overlast voor inwoners zoveel mogelijk te beperken.

VERENIGING LIBERAAL WORMERLAND

Wormerland
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De Zaanbrug en de zelfstandigheid waren ‘verplichte’ vragen.
Daarnaast hebben wij alle partijen gevraagd over 3 andere onderwerpen hun mening te geven.
BURGERPARTICIPATIE
Burgerparticipatie betekent dat inwoners kunnen meedenken
en meepraten over beleidsontwikkelingen binnen onze gemeente. Onze gemeente heeft een geldende referendumverordening. Dit middel is slechts één keer gebruikt, namelijk voor
de vraag of er al dan niet een Casino mocht komen in het pand Batavia. Wij
willen dit middel de komende periode vaker inzetten om onze inwoners om
hun mening te vragen over belangrijke zaken, zoals bijvoorbeeld; behoud van
zelfstandigheid, vervanging Zaanbrug en ruimtelijke ontwikkelingen. Wij zien
een raadgevend referendum als ultiem middel van burgerparticipatie. U ook?
VERENIGING LIBERAAL WORMERLAND

DUURZAAM & GROEN
Ons groene dorp staat onder druk. De natuurgebieden en de
weidse velden moeten behouden blijven, vandaag en in de toekomst, met genoeg ruimte voor ontspanning. Het Wormer- en
-LVSHUYHOG PDJ YRRU ZDQGHODDUV HQ ÀHWVHUV WRHJDQNHOLMNHU
worden. De VVD maakt zich hard voor een duurzame gemeente; bewezen duurzame initiatieven worden gesteund. Nieuwe huizen worden gebouwd volgens
klimaatdoelstellingen. De VVD is tegen windmolens, maar vóór zonnepanelen.
Uitgangspunt is om eerst zoveel mogelijk ’vrij beschikbaar dakoppervlak’ te beQXWWHQ]RDOVERHUHQVWDOOHQVSRUWKDOOHQJURWHIDEULHNVRIÁDWGDNHQ=RUHJHOW
Wormerland in 2023 een deel van de eigen elektriciteitsvoorziening.
Wormerland

DIENSTVERLENING, WMO, ZORG
Het welbevinden van mensen staat centraal voor het CDA. Het
CDA gaat uit van de persoonlijke kracht en waardigheid van
mensen. Ook hier geldt: iedereen hoort er bij en iedereen kan
meedoen! Mensen die het nodig hebben worden ondersteund op een wijze die
bij hen past. De gemeente dient zich hulpvaardig en dienstbaar jegens iedereen
op te stellen. Diensten die verleend worden in het dienstencentrum in Wormer,
moeten ook periodiek in de buurthuizen in de kernen kunnen worden verleend.
Huisdieren zijn in veel gevallen voor mensen de ‘medebewoner’ die de eenzaamheid beperkt. Daarom is het CDA voorstander van het afschaffen van de
hondenbelasting.
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WERK EN INKOMEN
Of je nu hoger of lager bent opgeleid, jong/oud, arbeidsgehan-

WORMERLAND dicapt of niet, iedereen verdient goed werk en inkomen. Inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt worden geholpen bij het
vinden van werk. Mensen met beperkingen komen in dienst bij Wormerland en
gaan via participatiebedrijf (WERKOM) aan de slag. Om dit mogelijk te maken
heeft Kees van Waaijen al in een vroeg stadium gesprekken georganiseerd met
inwoners, bedrijven en organisaties. Samen bereik je veel meer. Na de verkiezingen wil Kees opnieuw aan de slag: doorzetten, uitbreiden van beschutte
arbeidsplaatsen.

Hoe ziet u de toekomst van Wormerland als zelfstandige gemeente en waar gaat u zich na de
verkiezingen sterk voor maken. Overgemeente, of opgeslokt worden door één van de buren.
Rijk en Provincie streven naar grotere gemeenten, want zo zeggen zij, kleinere gemeenten kunnen hun taken niet zelfstandig
naar behoren vervullen. Wij onderschrijven de visie van het
5LMNHQGH3URYLQFLHQLHW1RRLWLVEHZH]HQGDWJURWHURRNHIÀFLenter en goedkoper is. Wormerland dient haar zelfstandigheid
te behouden. Ingevolge de Wet ARHI kan een herindeling niet zonder meer
opgelegd worden en wij zullen knokken voor behoud van onze zelfstandigheid.
De voordelen van een zelfstandig Wormerland dienen behouden te blijven!
VERENIGING LIBERAAL WORMERLAND

Wormerland Zelfstandig Voorruit! Dit is onze slogan en daar
NRPW QLHPDQG DDQ 2Q]H ÀQDQFLsQ ]LMQ XLWVWHNHQG RS RUGH
en de dienstverlening aan onze inwoners wordt goed gewaardeerd, ondanks dat steeds meer verantwoordelijkheden naar
gemeenten gaan. Wij kiezen voor ambtelijke samenwerking in
‘Overgemeenten’, liefst dit uitbreiden, maar desnoods blijven we samen met
Oostzaan. Onze eigen verantwoordelijkheid centraal staat. Verdraagzaamheid, luisteren naar ieders inbreng is daarbij noodzakelijk. Gelukkig kent Wormerland veel betrokken inwoners en vrijwilligers, die ervoor zorgen dat onze
dorpen & platteland vitaal blijven. Dat koestert de VVD; wij zijn altijd op zoek
naar ‘de menselijke maat’.
Wormerland

+HW&'$LVJURWHYRRUVWDQGHUYRRUGH]HOIVWDQGLJKHLGYDQGH
gemeente Wormerland. De afstand tussen de burgers en het
bestuur moet zo klein als mogelijk zijn. Dat is belangrijk voor
identiteit van onze gemeente, maar ook voor de korte lijnen
tussen de burgers en bijvoorbeeld de raadsleden en wethouders. Je kent elkaar immers. Bij een gemeentelijke herindeling zal deze afstand toenemen
en komen de burgers en politiek verder van elkaar af te staan. Ook staan de
gemeentelijke diensten dichterbij de inwoners. Wij willen de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Over-gemeenten, voort zetten en deze uit breiden met
buurgemeenten.
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Een zelfstandig Wormerland opgeven voor een bestuurlijke fusie met buurgemeenten betekent verlies van herkenbaarheid

WORMERLAND van lokaal bestuur bij de eigen inwoners, en gaat ten koste van
de menselijke maat. De PvdA is voor behoud van zelfstandig
Wormerland. Met Oostzaan wordt ambtelijk goed samengewerkt in OVER-Gemeenten. De PvdA kiest voor uitbreiding van ambtelijke samenwerking zodat
ook in de toekomst alle gemeentelijke taken met slagkracht uitgevoerd worden.
In de afgelopen periode maakte de PvdA deel uit van het gemeentebestuur.
Samen is er heel veel bereikt. Natuurlijk willen we straks doorgaan want het
is nog niet af.

De Zaanbrug en de zelfstandigheid waren ‘verplichte’ vragen.
Daarnaast hebben wij alle partijen gevraagd over 3 andere onderwerpen hun mening te geven.
DE KLEINE KERNEN
Wij zijn trots op de kleine kernen van Wormerland, Neck/Wijdewormer, Jisp, Oostknollendam en Spijkerboor. De contactcommissies en de Spijkerboorder Gemeenschap vervullen een
belangrijke rol als de ogen en oren van de gemeenteraad en
college. Het college wil de formele rol van de commissies beëindigen door verkiezing van leden onmogelijk te maken. Wij hebben dit voornemen van het
college niet gesteund en willen vasthouden aan de aanbevelingen van de raadswerkgroep ‘contactcommissies’. De inwoners van de kleine kernen konden op
ons rekenen en kunnen ook de komende tijd op ons blijven rekenen.
VERENIGING LIBERAAL WORMERLAND

ZORG
De VVD gaat voor ‘Zorg op Orde’. De zorg ‘neemt’ tenminste
30% van gemeentebegroting. We streven naar verdere vereenvoudiging van de administratieve rompslomp voor gebruikers
en gemeente. De VVD ondersteunt en stimuleert mantelzorgers, die zich inzetten en wil het Mantelzorgcompliment verhogen naar € 250.
0HQVHQGLHHFKW]RUJQRGLJKHEEHQPRHWHQGLHRRNNULMJHQ&RQWLQXHDDQGDFKW
voor Jeugdzorg en Participatie Wet (van uitkering naar werk). Intern moeten
we afstemmen hoe we de beste zorg leveren. Beschikbare middelen ook eerlijker verdelen, want iedereen telt mee! Daarnaast grotere investeringen in toegankelijkheid van gebouwen en begrijpbaarheid van informatievoorzieningen.
Wormerland

De Zaanbrug en de zelfstandigheid waren ‘verplichte’ vragen.
Daarnaast hebben wij alle partijen gevraagd over 3 andere onderwerpen hun mening te geven.
LASTENDRUK
De gemeente Wormerland behoort momenteel tot de duurdere gemeenten binnen Zaanstreek/Waterland. Het college heeft
RRN QLHXZH EHODVWLQJHQ LQJHYRHUG 'HQN DDQ GH KHIÀQJ YDQ
SUHFDULRHQULRROKHIÀQJYRRUJDUDJHER[HQ'DDUQDDVWZHUGGH
DIYDOVWRIIHQKHIÀQJH[WUDYHUKRRJGDOVJHYROJYDQKHWQLHXZHDIYDOEHOHLG:LM
hebben steeds onze bezwaren geuit in de gemeenteraad, maar werden niet gehoord.
Nu spreken PvdA en GroenLinks hun zorgen uit over de hoogte van onze lasten. Vier jaar niets gedaan en nu, vlak voor de verkiezingen, een mond vol over
te hoge lasten. Hoe ongeloofwaardig! De woonlasten kunnen omlaag en wij
gaan ons hiervoor inzetten met uw steun.
VERENIGING LIBERAAL WORMERLAND

WONEN EN BOUWEN
De VVD stimuleert Bouwen. We zijn tegen volbouwen van
open, groene ruimten, maar we willen wel bouwen voor starters, voor jongeren en ouderen die appartementen zoeken. Bouwen met beleid dus. Bouwen versterkt ook onze economie en
levert werkgelegenheid op. Nieuwe locaties, maar ook tussen en bij bestaande
woonbuurten zoals de Zaanoever. Daarnaast kleinere locaties waar we ‘small
smart houses’ willen bouwen, ideale woningen voor jongeren en ‘singles’. Al
die plannen helpen om onze polders, zoals de Engewormer en de Wijdewormer
open en groen te houden.
De VVD vindt we dat we meer voor kleine startende hoogwaardige bedrijven
kunnen doen in bedrijfsverzamelgebouwen.
Wormerland

ECONOMIE, FINANCIËN, WERK EN INKOMEN

:LMVWDDQYRRUHHQVWHUNHQÀQDQFLHHO]HOIVWDQGLJ:RUPHUODQG
:LM ZLOOHQ HHQ HYHQZLFKWLJ ÀQDQFLHHO EHOHLG YRHUHQ ZDDUELM
een realistisch sluitende meerjarenraming het uitgangspunt
is. Economische bedrijvigheid en ondernemerschap dragen bij aan de vitaliteit
en de leefbaarheid van onze gemeente, met voldoende en goede werkgelegenheid, ook in de kernen. Het CDA kiest vanuit zijn uitgangspunt van rentmeesterschap nadrukkelijk voor het stimuleren van sociaal ondernemerschap en
duurzaam produceren. De kansen voor Wormerland om werkgelegenheid te
creëren en te behouden zien we vooral in hetgeen onze gemeente te bieden
heeft op agrarisch/toeristisch/recreatief /natuur gebied. Belangrijk hierbij is de
samenwerking met de buurgemeenten in regionaal verband.
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SPORT
Onderhoud van sportvelden en goede accommodaties zijn

WORMERLAND speerpunten van Wormerlands sportbeleid. In de afgelopen
raadsperiode heeft Kees van Waaijen alles op alles gezet om
GLW LQ 1HFN PRJHOLMN WH PDNHQ 'DW LV JHOXNW +HW QLHXZH VSRUWFRPSOH[ YDQ
Neck staat in de steigers. Straks beschikken alle sportverenigingen over goede accommodaties. Sport en beweging bevorderen de gezondheid en zijn goed
voor de sociale ontwikkeling van onze jeugd. Kees wil zich in blijven zetten om
sport en samen bewegen, te bevorderen, via scholen, en verenigingsverband.
Toegankelijkheid en deelname zijn daarbij heel belangrijk. Met het ingestelde
Jeugdsportfonds en het seniorenfonds worden sportwensen van alle inwoners
mogelijk gemaakt, zelfs als eigen inkomen niet toereikend is.

LEEFBAARHEID, PARTICIPATIE

+HW&'$ZLOGHNRPHQGHMDUHQEOLMYHQZHUNHQDDQVWHUNHEXXUten, wijken en kernen; aan een samenleving waar alle mensen
zich veilig en thuis voelen. Een sterke samenleving is gebouwd
op saamhorigheid en gedeelde verantwoordelijkheid, en geeft mensen directe
invloed op hun eigen leefomgeving. De gemeente ondersteunt activiteiten uit
de samenleving die zijn gericht op binding en ontmoeting tussen mensen onderling. De gemeente bevordert en ondersteunt het verenigingsleven en de vele
vormen van cultuur in Wormerland, inclusief de kernen. Wij pleiten voor het
aanstellen van een extra bijzondere opsporingsambtenaar (BOA) in Wormerland die ergernissen in de gemeente aanpakt.
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SOCIAAL DOMEIN
Wethouder Kees van Waaijen heeft in de afgelopen periode

Helaas hebben niet alle partijen zich opgegeven en hebben
wij niet van alle partijen (tijdig) de informatie ontvangen.
Wij hopen in de volgende krant wel van alle partijen de antwoorden op onze vragen te kunnen publiceren.
Heeft u een vraag of stelling waarvan u graag wilt weten
hoe alle partijen hun mening of stelling daarin is, stuur uw
vraag dan naar gemeenteraadverkiezing@aktief-krant.nl.
Doe dat voor 30 junuari, zodat wij de vragen mee kunnen
nemen voor de volgende Aktief.

WORMERLAND hard gewerkt op het sociaal domein.
Hierdoor kunnen kinderen uit gezinnen met lage inkomens
toch een zwemdiploma behalen, lid zijn van een sportvereniging, en hebben ze
een goede computer voor hun middelbare schoolopleiding.
Geld voor armoedebestrijding wordt maximaal ingezet. Inwoners met schulden
worden in een vroeg stadium geholpen, krijgen hulp bij het voorkomen van
schulden.

Wanneer krijg ik mijn stempas?
Kiezers krijgen uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen op hun huisadres
een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Met een stempas kunt u in
elk stembureau binnen de gemeente stemmen.

Waar staan verkiezingsborden
in Wormerland?
Uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de verkiezing plaatst de gemeente op de
volgende locaties verkiezingsborden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Einde Faunastraat / hoek Dorpsstraat te Wormer
Dorpsstraat / Prins van Oranjestraat te Wormer
Arisstraat / Zaandammerstraat te Wormer
Zandweg te Wormer (nabij snackbar de Rotonde)
Oosteinde / Hoek van Bosch te Wormer
Einde Dorpsstraat te Jisp
Noorderweg te Neck (t.o. Babbelbosje)
Dorpsstraat / Slijckershorn te Oostknollendam
Starnmeerdijk te Spijkerboor (nabij ‘t Heerenhuis)
Op de hierboven genoemde locaties kunnen politieke partijen
zelf hun verkiezingsposter plakken.

