Verkiezingsprogramma 2015-2022
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 een tegenstander van. Als de ondernemers graag een
weg zouden willen onderlangs op de dijkversterking dan moeten ze flink bijdragen aan de financiering daarvan.

Europaplein
Zoals iedereen weet ligt er een plan klaar dat door het merendeel van de betrokkenen wordt gedragen maar 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.

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.

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.
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. Het plan is de Blokwhere als trainingsruimten te gaan
gebruiken voor de dansgroepen van Inge Leeflang en andere CBW-activiteiten. Hier zijn echter een aantal financiële
risico’s verbonden die wij eerst goed uitgezocht willen hebben. Als die in kaart zijn gebracht en gedekt gaan we
ervoor.
Toiletten in het centrum
Geen openbare toiletten in het centrum kan echt niet in een gemeente die zoveel toeristen trekt. In het kader van
de herontwikkeling van het Europaplein is er al gesproken over het plaatsen van nette toiletten. Op dit moment
kunnen toeristen alleen terecht bij de officiële horeca. Wij pleiten dan ook voor extra toiletten bijv. bij de VVV en in
het Volendams museum . Wij krijgen nu berichten dat toeristen gewoon hun behoeften doen in het parkje bij het
cultureel centrum. Dit kan echt niet!

Park bij het cultureel centrum (Populierenlaan)
Zonder het te beseffen bezitten wij in Volendam een heus park en nog wel in het centrum van Volendam. Het is
echter zo slecht onderhouden dat het meer als vuilnisbelt dienst doet en als openbaar toilet. Daar moet eindelijk een
eind aan komen. De bankjes zijn kapot, de paden smerig, geen vuilnisbakken, overal onkruid en de belangrijkste
functie is het bieden van een openbaar toilet. Je zou er een zo’n mooi park van kunnen maken. LijstKRAS wil dat er
een grootscheepse opknapbeurt gaat plaatsvinden, waardoor het park een blikvanger en geliefde plaats kan gaan
worden voor bewoners en toeristen.
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.

LijstKRAS pleit voor bedrijfsverzamelgebouwen of een aanpassing van de bestemmingsplannen van bestaande
locaties.
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 gebeurd 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. Dit willen we bereiken door in Volendam,
Edam en in het poldergebied (Zeevang) een interessant, aantrekkelijk en kwalitatief goed toeristisch product te
maken en passend accommodaties te bieden. De toeristische samenwerking met de gemeenten om ons heen moet
worden versterkt om deze kwaliteitsslag te kunnen maken.
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 en andere watersporters komen.
De voorzieningen als toiletten, kades en afvaldepots in de Haven zijn vernieuwd en faciliteiten als Wifi zal worden
verbeterd. Hierdoor mag de Haven van Volendam het kwaliteitslabel “de Blauwe vlag “dragen waarmee de
aantrekkingskracht voor de watersport is vergroot.
Huisvesting 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.
Volgend jaar weten we hoeveel ambtenaren er in de nieuwe gemeente nodig zijn en dat zullen er naar verwachting
minder zijn dan op dit moment in Zeevang en Edam-Volendam samen. Pas dan weten we wat we aan huisvesting
nodig hebben en op welke locatie in de gemeente.
Monumentenbeleid
Twee jaar geleden is het gemeentelijk monumentenbeleid vastgesteld door het college. De bedoeling hiervan was de
weinige monumenten die we nog bezitten te bewaren voor later. Een streven dat door LijstKRAS van harte wordt
onderschreven. Het probleem is echter dat in de kom Volendam praktisch geen monument meer over is. Om toch
aan een respectabel aantal monumenten te komen zijn er regels opgesteld die erop neer komen dat complete
bouwvallen door een eigenaardige
puntentelling tot monument zijn bestempeld.
Bewoning onmogelijk
Er in wonen kan niet, opknappen kost kapitalen terwijl ze niet groter gebouwd mogen worden en verplicht met
allerlei authentiek materialen moeten worden hersteld. Erfgenamen van deze bouwvallen zitten in zak en as. Gevolg
is een enorme verpaupering van deze kleine huisjes en het tegenovergestelde wordt bereikt; geen verfraaiing van
ons dorp, integendeel. LijstKRAS wil de puntentelling zodanig aan laten passen dat bouwvallen niet tot monument
worden gerekend en ze herbouwd mogen worden tot een hoogte als hun buren en andere huizen in hun nabije
omgeving. Wel zo eerlijk.

Verkeers- en parkeerproblematiek
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, maar we zijn er nog lang niet. Bij alle grote wegen die een
opknapbeurt krijgen, wordt meteen ook een fietspad aangelegd. Er zijn echter nog genoeg plaatsen over, waar het
door te smalle of het geheel ontbreken van fietspaden, heel onveilig is. De smalle fietspaden aan de Bootslot zijn een
goed voorbeeld. Het is daar levensgevaarlijk en de kinderen fietsen gewoon op de weg. Door aan de graskant een
fietspad aan te leggen en de belijning aan te passen ontstaan er voor relatief weinig geld twee bredere paden.

Derde ontsluitingsweg
De verkeerstelling zullen uitwijzen of de derde ontsluitingsweg nodig en in welke maten het verkeer in het centrum
van Volendam en Edam daardoor wordt ontzien. Als de weg noodzakelijk is moet deze op een natuurlijke manier
worden ingebouwd zonder geluidsoverlast noch visuele vervuiling en in goed overleg met de bewoners.

Parkeren voor bewoners
Op dit front is nog een hoop werk te doen. In veel straten kan je de auto niet meer kwijt. Er wordt op hoeken,
stoepen en in grasvelden geparkeerd en op allerlei plaatsen waar het niet of mag. Sommige straten zijn te smal of er
wordt aan beide kanten geparkeerd. Van veel (belangrijke) straten is het wegdek slecht onderhouden. Het
onderhoudsschema loopt een stuk achter voornamelijk door bezuinigingen van de laatste jaren op het straat- (én
groen ) onderhoud. Dit terwijl het aantal straten en openbare gebieden in onze gemeente alleen maar is
toegenomen door de nieuwbouw.
Oplossingen
Uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen in straten en pleinen op verloren stukjes grond of door een stukje
grasstrook op te offeren. Mensen willen ontzettend graag hun eigen auto dicht in de buurt parkeren en als die
mogelijkheid er is, moeten we dat ook faciliteren.
Verder moet er een halt worden toegeroepen aan de beknibbeling op regulier onderhoud van straten- en groen.
Betaald parkeren
Al jaren wordt er gepraat over een betaald parkeren onderzoek, maar dat komt maar niet van de grond. Uiteraard
willen wij niet dat inwoners betalen moeten voor parkeren. Gratis parkeren is juist een groot goed. Het probleem is
dat er teveel auto’s zijn of anders gezegd tekort parkeerplaatsen. Tel daar bij op dat er vele toeristen met de auto
ons dorp bezoeken. Toeristen overal in Nederland en de rest van de wereld betalen parkeergeld. Dat vinden ze heel
normaal. Een groot voordeel daarvan is dat alle voorzieningen die voor een goede ontvangst getroffen moeten
worden, daarvan betaald kunnen worden. Het invoeren moet zorgvuldig gebeuren. Het mag niet zo zijn dat toeristen
elders in de gemeente hun auto’s in de straten gaan parkeren.

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 afsluiting bij een risico
van hoog water). Bussen kunnen dan direct vanaf de Hoogedijk het parkeerterrein van het Marinapark oprijden. Een
dergelijke oplossing zal de verkeersdrukte in het hele centrum van Volendam sterk verminderen.

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.

Ouderenbeleid
Het aantal ouderen neemt toe. LijstKRAS heeft er ook al een aantal in de gelederen. Die zijn overigens erg actief.
Regelmatig hebben we overleg met het bestuur van de seniorenraad. Een aantal van hun wensen vinden wij heel
reëel. Wij denken dan aan:
- Verbeteren van toegang en begaanbaarheid van openbare gebouwen. Er mag geen enkel openbaar gebouw
meer opgeleverd worden voordat hier aan voldaan is. Tevens moet gekeken worden in overleg met de
seniorenraad, waar op dit moment de grootste knelpunten liggen bij bestaande gebouwen.
- Meer nultredenwoningen voor ouderen.
- Realisatie WoZoCo, waarbij wel gekeken moet worden hoe groot de echte behoefte is en wie daar in wil
investeren.
- Het realiseren van meer wat grotere seniorenflats, zowel in de huursector (in overleg met de woningbouw)
als in de koopsector. Ouderen zijn meer vermogend dan vroeger en willen terecht graag wat ruimte op hun
oude dag.
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.
Jongerenbeleid
Jongererenbeleid moet vooral gestalte krijgen bij het CBW, de Singel in Edam en de PX in Volendam en dat natuurlijk
i.s.m. externe partijen als sportclubs, scholen en culturele instellingen en maatschappelijk werk. Er gaat veel geld om
in het jongerenbeleid, los van de twee kapitale gebouwen die gerealiseerd zijn in onze gemeente. Over de
resultaten m.b.t. sommige kwetsbare doelgroepen, horen we maar weinig. Het gaat dan voornamelijk om de jeugd
van 12 tot 18 jaar. Nog steeds is het drank – en druggebruik heel hoog gezien de berichten vanuit de jongeren zelf en
het maatschappelijk veld. Officiële cijfers zijn niet beschikbaar. Vanuit de politiek krijgen nauwelijks evaluaties over
de voortgang en de indruk is dat bedoelde doelgroep de weg naar de buurtgebouwen “moeilijk kan vinden”.
Sportverenigingen
Wij vinden dat er veel meer samenwerking moet komen tussen het buurtwerk en de sportverenigingen. Als je kijkt
naar wat bijvoorbeeld de turnvereniging doet met de jeugd, dat is gewoon fantastisch. Op zaterdagavonden worden
spel - en sportavonden aangeboden die door grote aantallen kinderen bezocht worden van 11 t/m 13. Dat zouden
veel meer sportverenigingen kunnen doen. Daar moet je jong mee beginnen. Het buurtwerk kan andere zaken
organiseren op zaterdagavond voor die leeftijdsgroep. Het gaat om onze jeugd. Alles moet uit de kast.

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.
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.

