Gemeenteraadsverkiezingen Edam-Volendam-Zeevang
18 November 2015

1.Loek Kras

2. Kick Maurer

3. Jan Veerman

4. Lianne Bond

5. Erik Schokker

6.Albert Koning

7.Berry Schilder

8. Piet Bond

9. Wim Kras

10. Henk Bond

11. Theo Burger

12. Cor Keijzer

13. Tomas Tol

14. Wim Rijkenberg

15. Sander de Jong

Greep uit onze Speerpunten:
Europaplein
- Een veilig, aantrekkelijk Europaplein waar toch ook
nog auto’s kunnen komen en de straten eromheen
veel veiliger worden, staat voor na de verkiezingen
hoog op onze prioriteitenlijst.
Wij gaan absoluut niet mee in plannen om
ondergrondse parkeergarages voor 600 of meer auto’s
in het centrum aan te leggen, appartementen boven
op de Havenhof te bouwen, of nog meer winkels van
hetzelfde in ons centrum. Zoveel mogelijk behouden
van ons oude
centrum.
Ouderenbeleid o.a.
- Realisatie WoZoCo
- Grotere seniorenflats
- Toegankelijkheid van openbare gebouwen
Veilige fietspaden o.a.
- Voorrangsbeleid herzien
- Schoolgaande routes veiliger maken (zoals de Bootslot)
Monumentenbeleid o.a.
- Realistisch puntenstelsel
- Bouwvallen géén monument
- Iedereen gelijke rechten
Jongerenbeleid vormgeven o.a.
- Structurele zaterdagavondactiviteiten voor jongeren door PX en sportverenigingen
- Betere voorlichting en hardere aanpak drugs – en alcohol misbruik
- Vakantieactiviteiten zoals de bouwspeelplaatsen voor de basisschooljeugd in
(bijna) iedere vakantie. Lijst KRAS heeft al een terrein op het oog!

Parkeer en verkeersbeleid o.a.
- Betaald parkeren voor toeristen. Alle
inwoners een ontheffing
- Auto’s toeristen weren uit centrum.
Julianaweg ontzien
- Meer parkeerplaatsen creëren in woonwijken.
- Bussen en auto’s rechtstreeks parkeren op
Marinapark.
- Toezicht en De toiletvoorziening op de
Parallelweg

Lokale economie versterken o.a.
- Faciliteren toerisme door openbare toiletten (bijv. bij de VVV) meer vuilnisbakken
- Haven aantrekkelijker maken, geen cruiseboten meer
- Zoveel mogelijk als gemeente lokale ondernemers inschakelen bij opdrachten
- Actief beleid naar aannemers / architecten/burgers vanuit de gemeente/ambtelijk apparaat
- Kansen bieden aan vestiging van jonge ondernemers door aanpassingen bestemmingsplan
Weg onderlangs
- In principe tegen weg onderlangs. Indien de dijkversterking er komt dan alleen een weg, als
de ondernemers dat willen, grotendeels gefinancierd door de ondernemers zelf in welke
vorm dan ook. Veiligheid wandelaars moet verbeteren.
Derde ontsluitingsweg
- Op een natuurlijke manier ingebouwd in goed overleg met de bewoners. Geen
geluidsoverlast noch visuele vervuiling
Bouwen in de Lange Weeren
- Alleen als inbreilocaties tekort schieten;
- Alleen als er grotendeels voor eigen inwoners gebouwd kan gaan worden;
- Zonder financiële risico’s voor de gemeente
Maria Goretti
- Ontwikkelen voor sociale woningbouw voor senioren, maar ook starter en jongeren en
waarbij ook Odion een plek kan krijgen.

Greep uit onze Verkiezingspunten:

TASE-TERREIN: Dankzij LijstKRAS kan de entree van Volendam nu
worden opgeknapt. LijstKRAS heeft namelijk de onderhandelingen
tussen de eigenaar van het Tase-terrein en de gemeente vlot
getrokken. Hierdoor is, na jaren van onenigheid, de aankoop van het
Tase-terrein door de gemeente rond gekomen. De panden kunnen
worden gesloopt en het terrein kan worden opgeknapt. Er loopt een
onderzoek naar mogelijkheden om van het Tase terrein een mooie
entree van Volendam te maken.

MARIA GORETTI: Lijst Kras wil de plannen rond de Maria Goretti graag realiseren. Het terrein kan
prima ontwikkeld worden voor sociale woningbouw voor senioren, maar ook starter en jongeren en
waarbij ook Odion een plek kan krijgen. Deze ontwikkeling moeten worden uitgevoerd in combinatie
met een nieuwe turnhal voor Mauritius en de Beukers en een verbouwing van de oude basisschool
de Blokwhere ten behoeve van een trainingsruimten voor de dansgroepen van Inge Leeflang en
andere CBW-activiteiten. Als de financiële risico’s in kaart zijn gebracht en gedekt gaan we ervoor.

TERRASSEN: Einde aan de wanorde op de Dijk. Er was geen ruimte meer voor wandelende mensen
en eventuele veiligheidsdiensten. Het was LijstKRAS, die met de oplossing kwam om de bestrating op
de dijk aan te passen en te voorzien van een markering voor de locatie van de terrassen. De terrassen
en uitstallingen van de ondernemers staan nu overzichtelijk voor hun eigen winkelpui. Hierdoor is er
voldoende ruimte voor alle bezoekers op de dijk en voor eenieder gezelligheid.
EUROPAPLEIN: We zijn al begonnen met de eerste tegels! Ons
kant-en-klaar en door de betrokkenen gedragen plan is
onderuitgehaald door VD|80 en CDA. De fractie van LijstKRAS
heeft geen last van slappe knieën. LijstKRAS is voor een knus en
gezellig multifunctioneel Europaplein. Direct na de verkiezingen
willen wij aan de slag om alsnog onze plannen uit te voeren om
het centrum mooi en levendig te maken. Onder geen beding
willen we weer terug naar de megalomane plannen met
appartementenbouw en grootschalige winkeluitbreiding.

LANGE WEEREN: LijstKRAS wil pas praten over de ontwikkeling van de Lange Weeren tot
woningbouw als de woningbehoefte voor de eigen inwoners van Edam-Volendam op langere termijn
goed in kaart is gebracht. De komende jaren zijn naast de Broeckgouw ook andere projecten zoals
Tase-terrein, Maria Goretti, de Seinpaal, Korsnäs en de Keetzijde beschikbaar om aan de vraag naar
woningen te kunnen voldoen.

LOKALE ECONOMIE: Edam-Volendam heeft bovengemiddeld veel ondernemers. De initiatieven van
enthousiaste en innovatieve starters dienen ondersteund te worden. Wij pleiten voor minder
regelgeving richting ondernemers en één bedrijfsloket.
Lijst KRAS is als enige vertegenwoordigd met een wethouder en een raadslid in de Stadsregio
Amsterdam. De Stadsregio is voor Edam-Volendam van groot belang. Daar wordt bepaald wat er
gebeurt met de wegen, woningbouw en natuur in onze regio Door samen te werken met de andere
gemeenten worden we er allemaal beter van.
Het product Toerisme willen we verbeteren, voor zowel Volendam als Edam als Zeevang. We willen
het huidige aantal bezoekers behouden en het meerdaags toerisme bevorderen.
Door LijstKRAS-wethouder Wim Rijkenberg zullen de grote cruiseschepen in 2016 het uitzicht vanaf
de Dijk niet meer verpesten. Daarvoor in de plaats moet de bruine vloot komen. De voorzieningen
voor de watersporters als toiletten, kades en afvaldepots in de Haven zijn vernieuwd en faciliteiten
als Wifi zullen worden aangelegd. Hierdoor mag de Haven van Volendam het kwaliteitslabel “de
Blauwe vlag “dragen waarmee de aantrekkingskracht voor de watersport is vergroot.
Lijst KRAS vindt dat de bewoners van de Zeevang een bestuursvertegenwoordiging moeten hebben.
De 7 dorpsraden in Zeevang communiceren goed met elkaar en zijn in staat om via een
trechtervormig proces met 1 stem hun argumentatie over het voetlicht te krijgen. Dan is een juiste
interpretatie nog steeds nodig en zeer belangrijk. Als je geen concreet inzicht hebt kunje immers
geen goede besluiten nemen. Als lokale partij pleiten wij dus voor belangenbehartiging door de best
geïnformeerde raadsleden, afkomstig uit de Zeevang. M.b.t. de belangrijkste issues zullen wij de oren
te luisteren leggen en de betreffende dorpsraad of betrokkene uiteraard bezoeken, maar de
werkelijke kennis en achtergrond liggen toch echt in Zeevang zelf.
N.B. Om toch voeling te hebben met de Zeevang zijn wij op zoek gegaan naar iemand uit een van de
dorpskernen. Die hebben wij gevonden in Sander de Jong, uit Oosthuizen. Zie ons interview met
Sander op onze website.

SPORT: LijstKRAS maakt zich al jaren sterk voor de sport. Sinds LijstKRAS in het bestuur van de
gemeente zit, zijn er eindelijk besluiten genomen over een eigen turnzaal voor de Gymstuif en de
Beukers. Ook het zwembad is een aantal keren gerenoveerd op aandringen van LijstKRAS en
tenslotte wordt de Seinpaal vervangen. De nieuwe sporthal wordt samengevoegd in een nieuwe
ontwerp met het zwembad. Vele verenigingen kunnen in deze grote moderne sporthal eindelijk
genoeg uren krijgen voor hun leden en voor de basketbal betekent het na het fiasco met de
Opperdam een aantal jaren geleden (de zaal was te smal!) dat ze nu echt aan de bak kunnen met de
hele vereniging.
VERKEERSVEILIGHEID: Door LijstKRAS-wethouder Wim
Rijkenberg is er veel gebeurd op het gebied van de
verkeersveiligheid. Zo is er o.a. een oversteekplaats bij Katham
gekomen zodat voetgangers en fietsers veilig kunnen oversteken.
Dijkgraaf de Ruiterlaan heeft een veilige oversteekplaats voor de
leerlingen van de Blokwhere gekregen en de kruising met de
Edison-straat is veiliger en overzichtelijk geworden.

DIJKVERSTERKING NOORDEINDE: Al vele jaren is de HHNK/overheid bezig met het bepalen of een
dijkversterking nodig is. Vele malen is het standpunt al gewijzigd. Feit is dat de waterspiegel sneller
stijgt dan wij denken. Indien het HHNK binnenkort besluit dat de dijkversterking er komt dan houdt
niemand dat tegen. Er moet sowieso iets gebeuren aan de veiligheid voor de wandelaars op het
Noordeinde en Dijk. Sommige partijen willen daarna bovenop die dijkversterking een weg aanleggen
voor heel veel gemeenschapsgeld. LijstKRAS is hier niet direct een voorstander van. Als de
ondernemers graag een weg zouden willen onderlangs op de dijkversterking dan moeten ze
substantieel bijdragen aan de financiering daarvan.
PARKEERTERREIN PARALLELWEG: De toiletvoorziening op de Parallelweg en het toezicht is
afgelopen twee jaar een groot succes gebleken. Er was amper geluidsoverlast van de bussen en de
vervuiling van de omgeving was minimaal. LijstKRAS wil deze voorziening inclusief toezicht
handhaven. Door een klein bedrag aan de bussen te vragen is het mogelijk deze voorziening te
financieren zonder dat het onze burgers geld kost.
PARKEERTERREIN MARINAPARK: Het is te druk op de Julianaweg Verminderen van de verkeersdruk
is dan ook een speerpunt in het programma van LijstKRAS. Het maken van een oversteek over de dijk
of een opening door de dijk (met een automatische afsluiting bij een risico van hoog water). Bussen
kunnen dan direct het parkeerterrein van het Marinapark oprijden. Een dergelijke oplossing zal de
verkeersdrukte in het hele centrum van Volendam sterk verminderen.
BEJAARDEN EN VERPLEGING De zorg voor bejaarden holt achteruit. Mensen die zich levenslang
hebben ingezet voor de maatschappij lijken nu de dupe te worden van bezuinigingen en winstbejag.
Steeds minder mensen aan het bed en vrijwilligers krijgen steeds meer taken opgedrongen waarvoor
zij niet zijn opgeleid en waarvoor zij de verantwoordelijkheid niet mogen/kunnen dragen. De
zorgcirkel roept op tot betere diplomering van het personeel. Een goede zaak, maar tot het zover is
moet goede zorg een eerste vereiste zijn en moeten er geen echte zorgtaken aan niet-opgeleide
vrijwilligers in handen gegeven worden. LijstKRAS wil regelmatig met alle zorgpartners om tafel om
bovenstaande te realiseren.
HUIVESTING AMBTENAREN: De fusie met de gemeente Zeevang is het moment om de
werkzaamheden van ambtenaren op een nieuwe manier te laten uitvoeren. Door kennis en taken te
delen kan er een efficiënt ambtenarenapparaat ontstaan. Er kan meer klantgericht worden gewerkt
en de vragen van burgers en ondernemers sneller en beter worden beantwoord. Eind dit jaar weten
we wat zij aan huisvesting nodig hebben om hun werk te verrichten en op welke locatie in de
gemeente. Dat het om veel geld gaat is zeker. Pas dan moeten we beslissen welke gebouwen er
moeten worden verbouwd en/of vernieuwd.
HULP AAN VLUCHTELINGEN:Lijst KRAS is tegen tijdelijke huisvesting van grote groepen vluchtelingen
in onze gemeente. Vluchtelingen die recht hebben om in Nederland te blijven moeten worden
geholpen. Vanuit Den Haag zullen de locaties in Nederland bepaald gaan worden waar deze mensen
moeten worden gehuisvest. In principe zijn wij tegen een asielzoekerscentrum in onze gemeente
omdat wij de daarvoor geschikte gebouwen niet beschikbaar hebben.

