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Voorwoord
Geachte lezers,
De afgelopen 6 jaar zijn omgevlogen. Een vingerknip in een mensenleven. Zoals u wellicht nog weet is
Lijst KRAS in 2014 als grootste partij uit de bus gekomen. Van 1 zetel naar 6 zetels! De gevestigde
partijen waren geschokt en probeerden te achterhalen wat er verkeerd was gegaan.
Twee jaar later in 2016 hadden ze dat nog niet ontdekt. Door de fusie van gemeente Edam-Volendam
met gemeente Zeevang waren er opnieuw verkiezingen. Lijst KRAS genoot weer het vertrouwen van
de kiezers, met wederom 6 zetels! In die twee jaar werden de HHNK gebouwen in Edam verkocht en
het Tase-terrein gekocht van de projectontwikkelaars die er toen nog geen bestemming voor
hadden. Het terrein zal binnenkort ingezet worden voor woningbouw, nu Dirk van den Broek er geen
gebruik meer van maakt.
Wat is er allemaal gebeurd in deze 6 jaar?
In dit verkiezingsprogramma kunt u lezen wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen periode. Dat is
teveel om in een A4tje op te noemen. U heeft de vele veranderingen die de afgelopen jaren hebben
plaatsgevonden zelf kunnen constateren maar we gaan uw geheugen opfrissen.
Vanaf de start met het Europaplein tot de vele extra woningen en faciliteiten in de Broeckgouw.
Wat staat er te gebeuren de komende jaren?
Dat is natuurlijk heel belangrijk voor de kiezer. De belangrijkste items staan in dit
verkiezingsprogramma beschreven maar héél belangrijk is natuurlijk dat er gebouwd gaat worden
voor onze eigen jeugd en ook de senioren. Als die kleiner gaan wonen komen er weer woningen vrij.
De Lange Weeren is ook zo’n gebied waar we graag snel willen bouwen maar dan wel betaalbaar en
het moet ook een mooie ruime wijk worden met de faciliteiten die daarbij horen.
Lijst KRAS is vernieuwd en gaat zich de komende 4 jaar weer keihard voor de gemeenschap inzetten
met een mix van een aantal nieuwe jonge mensen, die zich in de maatschappij al wel hebben
bewezen en politiek ervaren vertrouwde gezichten die u al kent van Lijst KRAS. Hiermee hebben wij
een groep die elke generatie vertegenwoordigd.
Stem Lijst KRAS dat geeft de meeste zekerheid.
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Bestuur
Communicatie van ambtenaren en college
Lijst KRAS krijgt vrij veel klachten van burgers en bedrijven over de communicatie met ambtenaren
en collegeleden. Bij vragen weet de telefoniste uiteraard vaak het antwoord niet en dan wordt
gekeken of de juiste ambtenaar vrij is om de vraag te beantwoorden. Het antwoord komt zelden, en
een telefonische reactie van de desbetreffende ambtenaar blijft in veel gevallen ook uit,
uitzonderingen daargelaten. Als je wel een reactie krijgt en je bent het daar absoluut niet mee eens
kan je als burger of bedrijf geen kant op. Lang niet alle ambtenaren beseffen dat zij ook zelf burger
zijn en graag goed en volledig geholpen willen worden als ze ergens mee zitten.
Goede informatie vooraf
Goede informatie vooraf kan ook al goed helpen en zeker op het gebied van ruimtelijke ordening
gaat het regelmatig mis. Er moeten grote bedragen betaald worden voor vergunningen en
tekeningen bij (ver)bouwen van de woning. Vaak worden tekeningen afgekeurd of moeten diverse
malen herzien worden. Dat het, los van de kosten, allemaal zéér lang duurt is een veelgehoorde
kreet.
De burger is onze klant en voor klanten moet je moeite doen!
Natuurlijk zijn er ook burgers die uit hun slof schieten en behoorlijk boos worden. Dat hoeven de
ambtenaren niet te pikken. Maar de ambtenaar blijft te allen tijde ten dienste staan van de burger.
Het college van B&W had in een recent verleden het uurtje van de wethouder
Iedere week had elke wethouder een vast tijdstip waar iedereen op intekenen kon.
Als je een probleem had kon je daar gewoon met de verantwoordelijke wethouder over praten.
Lijst KRAS wil dit uurtje van de wethouder in de volgende coalitie besprekingen weer invoeren.
Daarbij kunnen ook bedrijven of organisaties aanschuiven en komt de menselijke maat om de hoek
kijken.
Ambtenaren
Veruit de grootste kostenpost op de Begroting zijn de salarissen van de het ambtenarenkorps. Wil je
bezuinigen om de lasten voor de burgers in de hand te houden zou je daar dus goed naar moeten
gaan kijken.
Toen Edam-Volendam 6 jaar geleden ging fuseren werd er van alle kanten geroepen dat er relatief
minder ambtenaren nodig waren en dat de gemeente daar goed uit zou springen. Niets is minder
waar. Niet alleen is het ambtenarencorps flink gegroeid, ook zijn we in Edam-Volendam opgezadeld
geweest met behoorlijke kosten voor – langdurig – ziekteverzuim dat momenteel eindelijk aan het
zakken is.
Het is cruciaal voor een gemeente dat je het aantal ambtenaren hebt wat je echt nodig hebt.
Wij zijn blij dat we in Edam-Volendam flink wat kundige gemeente ambtenaren uit de eigen
gemeente aan het werk hebben. Die kennen ook de mentaliteit van hun ‘klanten’. De mix met
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aangetrokken ambtenaren van buiten de gemeente was vrij goed maar begint de laatste tijd te
knellen.
Bij vacatures wordt tegenwoordig (te) snel gekeken naar mensen van buiten. Dat hoeft niet slecht te
zijn maar Lijst KRAS ziet graag dat bij nieuwe vacatures nadrukkelijk ook gekeken wordt naar mensen
uit de eigen omgeving. Dat gaan wij het nieuwe college zeker meegeven.
Door de vele bouwprojecten die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden en voor allerlei
onderzoeken heeft er ook veel inhuur plaatsgevonden. Inhuur voor veel geld. Hier geldt ook dat goed
gekeken moet worden of het geen overdaad wordt en of er eventueel op bespaard kan worden.
Eindconclusie:
Als we zeker weten dat er mensen bij moeten moet er goed gekeken worden of ze:
- voor een vast dienstverband nodig zijn;
- werken met proefperioden om te kijken of de beslissing een werknemer aan te nemen de
juiste is; eventueel de proefperiode verlengen;
- Indien inhuur dan voor hoe lang en hoe duur;
- Bij gelijke geschiktheid kiezen voor mensen uit eigen gemeente, denkende aan
werkgelegenheid;
- Verder bovenop ziekteverzuim blijven zitten vanuit een positieve grondhouding.
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Sport & Cultuur
Sport
Sport is belangrijk. Edam-Volendam mag zichzelf een Topsport-Gemeente noemen, daar zijn we trots
op en dat moet vooral zo blijven. Lijst KRAS wil, en heeft de afgelopen jaren bewezen schouder aan
schouder te staan met onze grote sportclubs en er tegelijkertijd te zijn voor de kleinere verenigingen
waar vrijwilligers en ook gemeentelijke subsidie onmisbaar zijn.
Lijst KRAS is dan ook vóór een eventuele verhuizing van FC Volendam naar de Purmer om vanuit daar
hun aspiraties om een stabiele Eredivisionist te worden, én om de sportfaciliteiten in onze gemeente
op meerdere vlakken een opwaardering te geven, te kunnen realiseren.

Sport is voor Lijst KRAS sinds haar oprichting altijd een belangrijk onderwerp geweest. Naast dat het
goed is voor lichaam en geest, worden er sociale contacten onderhouden bij de sportclub, bij
volwassenen maar ook bij kinderen. Daarnaast maken kinderen kennis met spelelementen, leren
omgaan met winst/verlies en maken vooral nieuwe vriendjes en vriendinnetjes tijdens het sporten,
kortom, onmisbaar in het leven van veel mensen in onze gemeente én een belangrijk aspect in de
ontwikkeling en vorming van kinderen als je het ons vraagt. Daarom vind Lijst KRAS het van belang
dat sport te allen tijde TOEGANKELIJK en BETAALBAAR blijft voor jong en oud.
Lijst KRAS en sport is al jarenlang een goede combinatie gebleken en dat is te merken in onze
gemeente. Met uw vertrouwen zullen wij zorgen dat dát zo blijft.
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Cultuurbeleid
Als de coronacrisis ons iets heeft geleerd, is dat het belang van onze cultuur. Wat hebben we het
gemist: de mooie voorstellingen, de festivals, de volle stadions, de top 2000 shows in de Jozef, of een
mooi optreden of een indoor festival in de PX. Het kunnen oefenen van onze koren, muzikanten,
toneelverenigingen, kunstenaars, sporters, dansers, enz. Het was een ramp niet meer te kunnen
trainen op de velden en in de zalen. Corona is voor alle stichtingen en verenigingen een loodzware
beproeving en een aanslag op het voortbestaan ervan. Lijst Kras onderkent de belangrijkheid daarvan
en wil onze cultuurdragers een blijvend hart onder de riem steken met het opstellen van een
ruimhartig subsidiebeleid teneinde de doelstellingen van onze ambitieuze cultuurnota te
verwezenlijken. Kunst/Cultuur mág niet het kind van de (Corona) rekening worden in EdamVolendam, juíst niet in Edam- Volendam zouden we bijna willen zeggen. Wij willen een open oog
houden voor waar het in het leven om gaat: er zin in hebben en er zin in houden.
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Gemeentewerf / afval
Gemeentewerf alleen toegankelijk voor bewoners van de gemeente.
Sinds jaren heeft Edam-Volendam een prima functionerend afvalinzamelstation. Dat is een goede
zaak. Het storten van afval moet namelijk goed gescheiden worden. Niet alleen om het milieu te
sparen maar ook om mensen bewust met afval om te leren gaan en verder, niet onbelangrijk, om
kosten te besparen. Afval dat niet goed wordt gescheiden kost aanzienlijk meer dan wel goed
gescheiden afval. Er zijn ook materialen die nog heel bruikbaar kunnen zijn in het recycle circuit en
geld opleveren i.p.v. dat het geld kost. Veruit de meeste mensen brengen de diverse soorten afval
naar de gemeentewerf. Dat gaat heel goed. Wat minder goed gaat is dat mensen van buiten de
gemeente ook hier hun afval brengen. Wat ook niet goed gaat is dat aannemers die zouden moeten
betalen voor het storten van hun afval, dat niet altijd doen maar gewoon als particulier het vuilnis
storten. Als afval voldoende gescheiden wordt, hoeft de afvalstoffenheffing niet ieder jaar verhoogd
te worden. Wij pleiten er dan ook voor om de bewoners goed te informeren over de gevolgen van
het niet goed scheiden van afval.
Passysteem
Veel gemeentes hanteren een passysteem voor hun
inwoners. Dat betekent simpel dat het afval storten door
niet- ingezetenen niet meer mogelijk is. Voordelen
daarvan zijn: minder drukte van mensen die vuil storten
en dus goedkoper voor de gemeente, lees inwoners. Alle
inwoners beschikken al over een pas voor de
vuilniscontainers, dus het zal niet ingewikkeld zijn om dit
in te voeren.
Openingstijden beter spreiden
Het bemannen van de gemeentewerf is natuurlijk
kostbaar. We kunnen niet onbeperkt mensen inzetten. Het is daarom ook zaak dat dat we de
openingstijden zo inrichten dat met minimale bezetting een hoog rendement wordt behaald.
Vorig jaar werden de avondopeningen geschrapt om kosten te besparen. Dat vond Lijst KRAS niet
slim. Veel mensen kunnen alleen maar ’s avonds hun afval wegbrengen omdat ze overdag werken.
Waar komt dat vuilnis dan terecht? Op zaterdagochtend staat de file tot op de Julianaweg. Lijst KRAS
heeft in de laatste raadsvergadering van 2021 een motie ingediend om in ieder geval één avond
openstelling in ere te herstellen. Dit hoeft niet tot meer kosten te leiden. Op incourante uren
overdag kan dat ruimschoots ingehaald worden. De motie werd overigens raadsbreed gesteund.
Papiercontainers
Naast avondopenstelling van de gemeentewerf is het ook belangrijk dat er voldoende mogelijkheden
zijn om bijvoorbeeld papier en karton te scheiden. Op dit moment worden gemiddeld 322 woningen
bediend door één papiercontainer. Dit is een te lage dekking om het scheiden van karton en papier
goed te kunnen regelen. Lijst KRAS pleit dan ook voor een hoger aantal papiercontainers.
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Verkeer & Vervoer
Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid ligt gevoelig. Wie is er verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid?
U zult begrijpen dat verkeersveiligheid het pakket is van iedereen.
De ouders dienen hun kinderen te begeleiden wanneer de jonge kinderen de eerste stappen in het
verkeer zetten. Zij dienen daar veel aandacht aan te geven. Een ongeluk met je kind in het verkeer
wil niemand. Goede begeleiding vanuit thuis is cruciaal. Dan komt de school. Ook daar dient veel
aandacht gegeven te worden aan het zich begeven van jonge kinderen in het verkeer. Verkeersles
moet geen stiefkindje zijn in het lespakket. Wekelijks moet daar aandacht aan gegeven worden en
ook in de praktijk. Weer later moet er een rijbewijs gehaald worden. De instructeur is dus ook van
groot belang. Dan hebben we nog de overheid. Die kan zorgen voor veilige manieren waarop de
verkeersdeelnemers zich op de weg kunnen begeven bijvoorbeeld door gescheiden fiets – en
wandelpaden en veilige kruisingen. Maar het belangrijkste is natuurlijk het kind zelf. Al het geleerde
moet in praktijk gebracht worden.
Wandel en fietspaden scheiden/optimaliseren
Door wandel – en fietspaden te scheiden ontstaat er een veel veiliger weggebruik. Een wandelaar
kan gewoon wandelen en fietsers kunnen doorrijden zonder steeds op wandelaars te letten. Een winwin situatie. De Julianaweg wordt de komende jaren opgeknapt en daar zal dit al voor een deel
verwezenlijkt worden. Ook op andere plaatsen in het dorp moet gekeken worden hoe en waarmee
wandel – en fietspaden beter gescheiden kunnen worden.
Betaald parkeren voor toeristen op de Parallelweg
In de hele wereld moet je voor parkeren betalen, alleen in Edam-Volendam niet. Jaren geleden heeft
de gemeente voor veel geld de Parallelweg ingericht. Het ziet er fantastisch uit. Voor bussen en
auto’s, en prima toiletvoorzieningen. Voor een aantal bewoners van het Noordeinde zijn vaste
parkeerplaatsen gereserveerd. Helaas sloeg na één jaar Corona toe. Dat ene jaar leverde €100.000,aan parkeergeld op terwijl de helft van het terrein nog gewoon vrij parkeren is.
Lijst KRAS ziet graag dat het hele parkeerterrein betaald parkeren wordt. Nu wordt een groot deel
van het terrein vol gezet met auto’s van een garage. Veel toeristen die hun auto op de Parallelweg
parkeren geloven gewoonweg niet dat het gratis is! Voor bewoners van het Noordeinde zal het door
middel van een ontheffing uiteraard gratis blijven.
Betaald parkeren voor toeristen op de parkeerplaats Slobbeland
Bij het Slobbeland ligt een parkeerterrein dat de gemeente vele tonnen heeft gekost een fiks aantal
jaren geleden. Er heeft een fabriek gezeten die gesloopt is, hier zouden dan woningen moeten
verrijzen. Door vele protesten is dat er niet van gekomen. Dit is al vele jaren een verliespost voor de
gemeente. Door de toeristen te laten betalen kunnen we dat geld terug gaan verdienen.
Plan van aanpak veilig oversteken op zebrapaden!
Met name in de donkere wintermaanden kan het levensgevaarlijk zijn: oversteken op een zebrapad.
In de afgelopen periode heeft de gemeente Edam-Volendam gestreefd naar het verbeteren van
voetgangersoversteekplaatsen volgens de geldende algemene richtlijnen. Dit betekent dat de meeste
oversteekplaatsen in theorie veilig zijn, maar in de praktijk als onveilig worden bestempeld.
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Lijst KRAS doet er daarom nog een schepje
bovenop, en wil de komende 4 jaren alle
zebrapaden ‘veilig in de praktijk’ verklaren.
Te beginnen in de centrumgebieden en in de
avonduren. De reconstructie van de
Julianaweg is bijvoorbeeld het uitgelezen
moment om voor eens en altijd de
zebrapaden aan te pakken en veilig te
verklaren.
Om die ambitie waar te maken, zet Lijst KRAS
in op innovatieve oplossingen zoals
investeren in LED attentieborden die door
voetgangers worden bediend. Het zelf
activeren van de knipperlampen vormt een
groot voordeel ten opzichte van continue
laten knipperen van waarschuwingslichten.
Het incidenteel aanspringen van lampen valt
op en maakt de automobilist alert. Simpel en
effectief, maar (nog) niet vanzelfsprekend!

Verbeteren kruispunten
Alle kruispunten in de gemeente moeten nog eens tegen het licht gehouden worden. Een
aantal kruispunten worden al aangepast met de realisatie van de derde ontsluitingsweg en
de vernieuwing van de Julianaweg, zoals het kruispunt RKAV/Marinapark. Andere
kruispunten, zoals de Dijkgraaf de Ruiterlaan/Grote Ven bij de oude Seinpaal, zijn lang niet
ideaal ingericht en dienen geoptimaliseerd te worden.
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Financiën
Een gemeente heeft veel geld nodig om te kunnen besturen. Het meeste geld komt vanuit Den Haag.
De rekenmeesters bepalen wat iedere gemeente krijgt. Meestal is dat tekort maar zo hoopt het Rijk
dat de gemeente hun uiterste best doen om het geld goed te besteden.
Even een stukje info
Behalve de Algemene uitkering van het Rijk kan iedere gemeente ook zelf nog wat inkomsten
vergaren. De gemeente mag bij de burgers diensten in rekening brengen om zo de inkomsten wat te
vermeerderen. Denk daarbij aan afvalstoffenheffing, rioolheffing, OZB en nog wat andere zaken u
wel bekend. De gemeentelijke belastingen zijn niet voor iedere burger gelijk. Iedere gemeente heeft
een bandbreedte, oftewel een bepaalde grens tot waar zij kunnen heffen. In Edam- Volendam ligt
het te betalen bedrag op een gemiddelde of net daar overheen.
Verder kunnen gemeenten nog verdienen aan betaald parkeren. Die inkomsten gaan tegenwoordig
in de gemeentekas. Ook toeristenbelasting en diensten die de gemeente verricht met rijbewijzen, en
identiteitsbewijzen verstrekken, zaken op R.O. gebied qua vergunning heffing en ook de
hondenbelasting.
Het meeste geld voor de gemeenten komt uit het bouwen op eigen grond! De afgelopen 40 jaar
waren goed voor de gemeentekas. Daar hebben we heel veel voorzieningen voor kunnen realiseren
maar de eigen bouwgrond van de gemeente raakt op.
De Broeckgouw nadert zijn voltooiing en we hebben hier en daar nog wat eigen grond maar de
inkomsten lopen terug.
Er zijn veel voorzieningen in Edam Volendam gerealiseerd waar wij met z’n allen met veel plezier
gebruik van maken. We willen die voorzieningen ook in stand houden. Lijst KRAS wil wel onnodig
vastgoed afstoten (bijvoorbeeld een aantal huizen in het bezit van de gemeente.)
Edam-Volendam staat er ondanks corona en de exorbitante uitgaven voor jeugdzorg financieel goed
voor. Wij willen dat graag zo houden. Als het Rijk bij zinnen komt en de gemeenten geld genoeg geeft
om hun taken goed uit te voeren zit Edam-Volendam op rozen. Ondertussen passen wij van Lijst
KRAS op de knip.
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Toekomst Purmer
Een WVG op de Purmer
Zoals u wellicht heeft opgevangen in de media over de Purmer is er een WVG geldig voor dat gebied.
Een gebied waar een WVG op van toepassing is betekent voor dat gebied dat als de boeren hun
grond willen verkopen, ze dit eerst aan de gemeente moeten aanbieden. Hierbij is een formule die
ervoor zorgt dat de prijs die de gemeente biedt redelijk moet zijn.
1 ½ jaar geleden heeft het college een WVG op de Purmer “geplakt”. Veel inwoners van de Purmer
waren laaiend gezien deze constructie waarbij ze niet zelf konden kiezen wat ze met hun grond en
woning konden doen.
Het afgelopen jaar is na bezinning de sfeer wat omgedraaid. Boeren in de Purmer willen zelfs in
meerderheid het WVG erop ophouden, zodat ze voorlopig weten waar ze aan toe zijn.

Lijst KRAS heeft de animo onderzocht onder de Volendamse bedrijven in een telefonische enquête.
De animo is nog niet groot. Veruit de meeste bedrijven zien voorlopig veel haken en ogen aan het
plan. Echter, Lijst KRAS denkt vooruit. Om de groei van economische bedrijvigheid in de gemeente
mogelijk te maken, is een Toekomstvisie voor de Purmer een absolute noodzaak. Deze toekomstvisie
bevat voor Lijst KRAS een drietal hoofdzaken: Industrie, Sport en landbouw.
Ten eerste staat in de toekomstvisie van de Purmer dat ruimte wordt geboden aan bedrijven en
sportverenigingen uit Volendam die uit hun jasje groeien. Op die manier spelen we op een A locatie,
midden in Volendam ruimte vrij voor toekomstige woningbouw.
Ten tweede is het belangrijk dat we de schaarse grond in de Purmer zorgvuldig invullen. Hoe mooi
zou het zijn als we in de Purmer ruimte reserveren voor de transformatie van de Julianaweg en
Slobbeland, de agrarische behoefte en voor de mogelijke verplaatsing van sportverenigingen. Tot slot
moet het met een logische indeling van de Purmer óók mogelijk zijn om het woongenot van de
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bewoners zoveel mogelijk te behouden. Om deze woorden kracht bij te zetten heeft Lijst KRAS in
november 2021 een amendement ingediend, waarin een toekomstvisie van de Purmer wordt
geschetst conform onderstaande afbeelding. Deze is bijna unaniem aangenomen. Een amendement
is een wijziging van een voorstel van het college dat als het wordt aangenomen moet worden
uitgevoerd door het college.
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Ruimtelijke ordening & Wonen
In kleine woningen kan je ook gelukkig zijn
De meeste oudere Volendammers zijn opgegroeid in een soort van “tiny house”, u weet wel grote
gezinnen met soms wel meer dan 10 personen in een woning niet groter dan 40 m2 en daarbij 3
slaapkamers. Soms zonder badkamer en geen inpandig toilet. Voor vele Volendammers was het niet
anders. Uiteindelijk zijn wij allemaal goed terecht gekomen. Tegenwoordig moet je daar niet meer
mee aankomen. De huizen zijn momenteel zeker 4 keer zo groot en ook nog eens voor de meeste
onder ons onbetaalbaar geworden, daarbij wonen er gemiddeld niet meer dan 4 personen in deze
woningen.
De laatste tijd hebben wij (Lijst KRAS) veel gesproken met jongeren. Daarbij hebben wij het
regelmatig gehad over: “Hoe komen jullie de deur uit en hoe kom je dan op jezelf te wonen” hier
kregen wij geen duidelijk antwoord op. De een kan zich best wel een hypotheek veroorloven, maar
lang niet voor het bedrag dat je tegenwoordig nodig hebt. Iemand van circa 26 jaar oud kan
momenteel een startershypotheek afsluiten van ca. € 180.000 euro. En als je weet dat momenteel de
gemiddelde woning verkocht wordt voor € 370.000 euro kan je zelf wel uitrekenen dat dit niks wordt.
Daarom wil Lijst KRAS zich volledig inzetten voor het realiseren van betaalbare woningen voor onze
jongeren. Daarbij denken wij aan de volgende snel uit te voeren mogelijkheden:
Meidoornstraat: (voormalige
Vincentiusschool)
Lijst KRAS wil dat er hier géén tijdelijke (4
jaar durende) bouwkeet komt voor de
uitvoering van de reconstructie van de
Julianaweg! Deze kan prima in enkele
bouwketen op het Marinapark terecht.
Lijst KRAS wil zich inzetten om op deze
locatie met spoed meerdere kleine
betaalbare woningen/appartementen te
realiseren voor jonge mensen die of alleen
wonen of gewoonweg uit het ouderlijke
huis willen vertrekken.

Tase Terrein aan de Julianaweg: Een mooie locatie die leeg staat en waarbij het college direct met
de voorbereidingen kan beginnen. Daar willen wij met spoed kleinere gestapelde huurwoningen gaan
bouwen met een kleine, betaalbare huur. Deze woningen zullen moeten fungeren als
doorstroomwoningen. Wij denken aan een contract woning, waarbij na een aantal jaren de bewoner
zal moeten doorstromen, zodat daarna andere jongeren de mogelijkheid hebben om op zichzelf te
wonen.
De Lange Weeren: Lijst KRAS gaat zich volledig inzetten voor een totaalplan over de gehele Lange
Weeren; een totaalplan met beide ontwikkelaars Scholtens en BPD, waarbij rekening gehouden moet
worden dat het een mooie wijk gaat worden voor iedereen, geen 940 woningen op elkaar gebouwd
terwijl het dubbele grondgebied aanwezig is, met een aanvaardbare groenstrook tussen de Blokgouw
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en de nieuwe Lange Weeren, waarbij een diversiteit aan woningen belangrijk is en betaalbaar.
Daarbij denken wij aan modulair bouwen of zelfs met “Tiny houses”, vergelijkbaar met de huisjes die
gebouwd worden in de Hors op de Broeckgouw, om er voor te zorgen dat er voor iedereen een
woning kan zijn die bij hem/haar past. Woningen voor alleenstaanden, jong of oud.
Grote groepen jongeren willen niet meer zoals vroeger huisje, boompje, beestje, maar zoeken een
woning die bij je past, en waar je je gelukkig in kan voelen zonder je hele verdere leven met een
enorme schuld opgezadeld te zitten.
Lijst KRAS denkt vooruit en gaat daarom voor betaalbare woningen voor onze jongeren.

Huisjesmelkerij
Een ander punt om de druk op de woningmarkt iets te verlichten is het aanpakken van
huisjesmelkerij. Hier is onlangs ook al een motie over aangenomen in de gemeenteraad. Voor de
meeste huizen zal er een zelf-woonplicht moeten komen. Zodat huizen niet meer onbeperkt
opgekocht kunnen worden om voor extreem hoge prijzen verhuurd te worden.
Monumentenbeleid
Een aantal jaar geleden is het gemeentelijk monumentenbeleid vastgesteld door het college. De
bedoeling hiervan was de weinige monumenten die we nog bezitten te kunnen beschermen. Een
streven dat door Lijst KRAS 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 neerkomen dat complete bouwvallen door
een eigenaardige puntentelling tot monument zijn bestempeld. Er in wonen kan niet, opknappen
kost kapitalen terwijl ze niet vergroot mogen worden en verplicht met allerlei authentieke
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. Lijst KRAS wil de puntentelling zodanig aan laten passen dat
bouwvallen niet tot monument worden gerekend en ze herbouwd/verbouwd mogen worden tot
een hoogte als hun buren en andere huizen in hun nabije omgeving. Wel zo eerlijk.
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Burgers betrekken bij onderhoudsprogramma wegen
Jaarlijks worden veel straten opgehoogd in Volendam in het ‘standaard’ onderhoudsprogramma.
Vaak valt er wat te verbeteren in die straten. De ideeën voor verbetering leven bij de mensen die er
wonen, die weten wat er beter kan in hun eigen straat. Als de gemeente langskomt om onderhoud te
plegen komen de ideeën los en is het niet mogelijk om deze te realiseren omdat er alleen budget is
voor 1-op-1 vervanging. Dit zijn gemiste kansen! Reserveer een klein extra budget bovenop het
onderhoudsprogramma. Met kleine investeringen kan je hele mooie verbeteringen realiseren en de
buurt actief betrekken bij het werk van de gemeente. Voor goede ideeën uit de buurt zelf is er nu
geen budget. Lijst KRAS wil de burger actief betrekken bij het mooier en leefbaarder maken van de
straten van Volendam.

Uw politieke bouwpartner Lijst KRAS: van nee-tenzij naar ja-mits!
Het realiseren van een dakkapel, aanbouw of verbouw van een woning is met name voor jongeren
die een bestaande woning kopen een must. Niet alleen de verbouwing is een intensieve klus, maar
ook het aanvragen van een omgevingsvergunning is vaak een hels karwei. De ene keer mag alles en
de andere keer mag niets, zo lijkt het. Lijst KRAS staat voor een cultuurverandering bij
bouwaanvragen van nee-tenzij naar ja-mits. De invoering van de Omgevingswet in 2022 biedt kansen
om dit te doen en onduidelijke of onbegrijpelijke bouwregels te schrappen. Dit betekent ook dat de
nieuwe regeerperiode van 2022 tot 2026 cruciaal is om te zorgen voor begrijpelijke regelgeving en
een ‘open-minded’ invulling van de openbare ruimte!

Hulpvragen met bouw- of verbouwplannen?
Hopelijk is dit niet het eerste waar u aan denkt bij Lijst KRAS, maar in de afgelopen 6 jaren zijn onze
ruimtelijke ontwikkeling (RO) specialisten veelvuldig benaderd door individuele burgers die door weten regelgeving het bos niet meer zien, het gevoel hebben onrechtmatig te worden behandeld door
de gemeente of bij diezelfde gemeente tegen een bureaucratische muur aanlopen als het gaat om
creatieve bouwplannen. Naar verwachting zullen dit soort hulpvragen in 2022 alleen maar toenemen
door alle onduidelijkheid rondom de invoering van de Omgevingswet. Mocht het onverhoopt nodig
zijn, haalt u met Lijst KRAS het RO specialisme in huis waar u op kunt bouwen.
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Bouwplan Noordeinde!
Een concreet voorbeeld dat vraagt om een ‘open minded’ houding van de gemeente om tot realisatie
van een prachtig project te komen, is het Noordeinde. Deze omgeving wordt tot op heden
gekenmerkt door bedrijvigheid in alle soorten en maten. Tegelijkertijd is het een prachtige
ontwikkellocatie voor woningbouw. Een ieder kan zich voorstellen dat wonen en industrie een
moeilijke combinatie is en daarom niet elk bouwplan inpasbaar. Lijst KRAS is er echter van overtuigd
dat er meer in het vat zit. Met uw steun onderzoekt Lijst KRAS wat er wél mogelijk is op één van de
mooiste locaties van Volendam!
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Huisvesting voor senioren in Edam-Volendam
Onze gemeente had in 2021 36.228 inwoners waarvan 7.808 65 jaar en ouder waren (21,5%). Vooral
in de kern Volendam is vanaf 1946 het inwonertal snel gestegen.
Onze gemeente had in 2021 15.432 woningen: 78% koop en 17% huur, 87% eengezinswoningen en
13% meergezinswoningen.
Van de woningen is 84% gebouwd vóór 2000; in de periode 1950-1980 zijn plusminus 7.300
woningen gebouwd en in de periode 1980-2000 zo’n 5.300*.
Veel senioren zouden willen verhuizen omdat ze – nu de kinderen het huis verlaten hebben – te ruim
wonen en/of bij verkoop van de woning geld om handen willen hebben om royaler te kunnen leven.
Immers, niet vergeten moet worden dat veel gepensioneerden wel een eigen woning of woninkje
hebben, maar naast hun AOW slechts een klein aanvullend pensioentje.
Echter, de doorstroming stokt voor de groeiende groep senioren en wat betreft hun (toekomstige)
huisvesting lopen we tegen een driedubbel probleem aan.
1. Er worden te weinig huurwoningen en –appartementen gebouwd die een maandhuur hebben
tot maximaal € 763,47 (huurgrens 2022).
2. Er worden geen woningen of appartementen gebouwd in de vrije sector, terwijl honderden
senioren geïnteresseerd zijn in een koopwoning of –appartement of bereid zijn een maandhuur
te betalen tussen € 764 tot € 1200.
3. Veel – vooral oudere woningen – kunnen niet of slechts tegen heel hoge kosten worden
aangepast om senioren langer comfortabeler thuis te kunnen laten wonen.
Het gevolg van deze situatie is dat starters op de markt, vooral zij die een gezin willen stichten, niet
aan de bak komen.
Voor de komende vier jaar ligt er een zware verplichting om voor zowel senioren als starters
geschikte huisvesting te realiseren. Veel senioren zouden graag bij elkaar willen wonen in hofjes of
woonzorgcentra als de Friese Vlaak, de Meermin enz. met zorg en voorzieningen dichtbij**.
Lijst KRAS wil zich dan ook sterk maken voor het realiseren van kleine doorstroom woningen of
zogeheten levensloopbestendige woningen, zodat onze ouderen van een onbezonnen en rustige
oude dag kunnen genieten.
*bron: AlleCijfers.nl/gemeente/Edam-Volendam;
** betrek ook hetgeen is afgesproken in de Woonvisie 2022-2025 en in de
prestatieafspraken tussen gemeente, woningcorporaties Wooncompagnie en De
Vooruitgang en de huurdersverenigingen van beide woningcorporaties.
Bron: Jan Tol
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Openbare orde & Veiligheid
Dit is een moeilijk onderwerp. De openbare orde en veiligheid is voor heel Nederland een groot
probleem. De regering bezuinigt continu op het aantal politieagenten op straat. De veiligheidsspecialisten hebben allemaal druk werk met het beveiligen van prominenten in de politiek.
Hoever laat men dat nog doorsudderen in Den Haag?
Heel veel gemeenten hebben geen politieagenten meer gestationeerd. Die worden dan centraal
aangestuurd vanuit grote regio’s. Ook in Edam-Volendam zien we normaliter weinig politie meer,
hoewel er sinds kort toch een kleine politiepost is in de Zeestraat.
De regering weigert het veiligheidsbeleid prioriteit te geven. Als er incidenten zijn komen er van alle
kanten wel politiebeambten opdagen, maar anders zie je ze niet.
Wat betekent dat alles voor gemeenten?
Het betekent o.a. dat de boa’s die de laatste jaren in zwang zijn gekomen de eerstelijns hulpverleners
zullen zijn. Echter de boa’s mogen een heleboel politietaken niet doen. Parkeerboetes uitdelen en
mensen aanspreken op gedrag en bij calamiteiten assistentie vragen van de politie. Boa’s mogen ook
niet fouilleren en andere zaken die de politie wel mag.
Voor de veiligheid moeten ze ook altijd met z’n tweeën op stap en niet tot in de late avonduren.
Daar komt nog bij dat alle gemeenten die boa’s zelf moeten betalen. Als je 10 boa’s aanstelt als
gemeente dan heb je 5 patrouilles bemand van twee personen voor 7 uur per dag, 5 dagen in de
week. Dat is echter een ideale situatie zoals hierboven geschetst. Ook hier heb je wel eens te maken
met zieken, bijscholingscursussen en tenslotte kantooruren en vergaderingen. Een enkele afwezige
BOA zorgt veroorzaakt direct een patrouille minder op straat.
Roeien met de riemen die je hebt
We raken aan wat meer boa’s voor een gemeente van onze omvang maar we moeten het niet
overdrijven. De regering is echt aan zet in deze. Lijst KRAS is zeer bezorgd over de ontstane situatie.
Agressie, alcohol en drugsgebruik ook bij veel te jonge kinderen zijn problemen die er niet om liegen.
Als ouders echt willen dat hun kinderen gezond opgroeien moeten ze er zelf meer aandacht aan
geven, want de autoriteiten komen pas om de hoek kijken als het te laat is. Lijst KRAS is voorstander
van het gebruik van zogenaamde mosquito’s om overlast van hangjongeren te verminderen in
bepaalde wijken. Daarnaast vol blijven inzetten op jongerenwerkers die actief contact moeten
onderhouden met de jongeren op straat.
CORONA
Lijst KRAS is zich heel bewust van het feit dat zij de coronacrisis niet kan oplossen, ook zal zij geen
beloftes maken m.b.t. beleid dat door een lokale politieke partij onmogelijk uit te voeren is en
bovenal wil Lijst KRAS de tweedeling in de samenleving NIET voeden! WEL wil zij graag de discussie
aangaan hoe we op verantwoorde wijze, op de langere termijn om kunnen gaan met de gevolgen van
corona op het dagelijks leven en evenementen die het leven kleur geven zoals kermis en de
sinterklaasintocht. Annuleren is NIET de oplossing! Helaas zal corona nog een tijdje onder ons blijven
dus zullen we met gezond verstand alternatieve plannen (zoals de kinderkermis in 2021) moeten
overwegen, die wanneer de landelijke maatregelen daarom vragen, kunnen worden uitgerold. Het
liefst zien wij uiteraard dat deze prachtige evenementen in hun oorspronkelijke vorm kunnen
worden gevierd. Lijst KRAS staat altijd open voor ideeën en suggesties en stelt het zeer op prijs
wanneer u deze via de mail met ons deelt.
19 van 22

Jeugdbeleid
De Ark
Het Kindcentrum is praktisch gereed. Een aanwinst voor de Broeckgouw. Een prachtig gebouw met
daarbij nog een fiks aantal huurwoningen. Een prima zaak, maar het feit dat er niets meer is in de
rest van de kom Volendam vinden wij toch zorgelijk. Als je op het Korea woont en je moet je kind
wegbrengen naar de Broeckgouw is dat nogal wat. We weten nog niet wat er met de Ark gaat
gebeuren, maar Lijst KRAS wil nu al voorstellen de Ark in functie te laten en het gebouw niet te
verkopen. Er zijn ook nog kinderen in de rest van Volendam. Je kan de Ark ook openhouden voor
allerlei andere activiteiten.
Het CBW
Het CBW heeft de afgelopen tijd best wel wat zaken georganiseerd, maar een echte structuur zit er
niet in. Te vaak komt het voor dat het CBW op cruciale dagen, vrijdag en de zaterdag gewoon dicht
zit. Dat zijn de belangrijkste dagen waarop ze open zouden moeten zijn.
Zwemmen, bowlen en naar de sportschool met de jeugd, prima, maar de huidige jeugd heeft vooral
gewoon behoefte aan praten, gezelligheid en niet onder toezicht van volwassenen.
Lijst KRAS zou graag zien dat op vrijdag in ieder geval, maar ook eventueel zaterdag, er gewoon naar
binnen kan worden gelopen met her en der leuke zitjes en een jongerenwerker als aanspreekpunt,
die een band opbouwt met de jeugd.
De doelgroep komt natuurlijk niet vanzelf binnenlopen. Actieve jongerenwerkers moeten met de
jongeren aan de praat. We moeten onze jongeren wat aan kunnen bieden. We moeten iets doen!
Slobbeland
Slobbeland is sinds jaar en dag de “place to be”, zeker voor jongeren maar ook gewoon voor
gezinnen. In de zomer daar vertoeven, aan de rand van het water, met bekenden om je heen en
mogelijkheden om te voetballen, volleyballen en anderszins, dat mag nooit verloren gaan.
We zullen Slobbeland up-to-date houden en tot in lengte van jaren in stand houden voor al die
Volendammers die daar hun ontspanning beleven.
De Waterdam, een veel duurder zwembad, heeft zijn eigen functie. De massa gaat daarheen, ook
mensen uit de regio. Dat is prima. Samen zijn deze twee zwembaden een waardevol bezit voor onze
gemeente en beide populair.
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Economie en Toerisme
Door de Corona-pandemie heeft onze horeca de afgelopen jaren wat meer ruimte gekregen om de
ergste schade te beperken. Dit hield in dat er in de openbare ruimte meer zitplaatsen beschikbaar
kwamen, zoals de terrassen aan de Loswal aan de Haven, het terras van Sjaakies pub, het Trefpunt
enz. Dit bleek een groot succes. Iedereen die wij spreken is enthousiast zo ook de uitbaters zelf. Zij
hebben een behoorlijke investering moeten doen om een mooi aanzicht te realiseren. Daarom vindt
Lijst KRAS dat deze terrassen moeten blijven; sterker nog: Lijst KRAS zal zich sterk gaan maken om te
zorgen dat er in de winter de zogenaamde “Winterterrassen” gerealiseerd kunnen worden.
Toerisme moet meer gepromoot worden, dit gebeurt al door het TOP (toeristisch en ondernemers
platform). Daar zijn ideeën te over voor. Deze heeft u afgelopen jaar ook kunnen lezen in de NIVO.
Wij van Lijst KRAS zullen proberen om fondsen vrij te maken om deze plannen ook te realiseren.
Lijst KRAS wil nog wat verder gaan met het toerisme, wij maken ons sterk voor het realiseren van een
bewaakte fietsenstalling incl. openbaar toilet met een voorziening om elektrische fietsen op te laden.
Deze willen wij proberen te realiseren aan de Haven.
Ook willen wij ons sterk maken om in overleg met de eigenaren van het “BRIJKJE” te proberen dit
stuk Volendam dat al tientallen jaren in het mooie centrum een vreselijk aanzicht is, eindelijk op te
knappen en een nuttige functie te geven in het centrum.
Lijst KRAS wil dat de inmiddels goedgekeurde afrit nabij “Wullempie” een succes zal worden om
ervoor te zorgen dat ons museum “Hotel Spaander” weer volop in de picture zal komen. Dat kan
door ervoor te zorgen dat er weer voldoende parkeergelegenheid komt achter Hotel Spaander, wij
moeten er wel bij vermelden dat de afrit alleen beschikbaar wordt voor personenauto’s en niet voor
vrachtwagens of busjes (bussen).
Ook willen wij “Lijst KRAS” de verloedering van de Dijk tegengaan, dit kan natuurlijk alleen maar
samen met alle ondernemers op deze Dijk, maar dat moeten wij dan ook samen met de
ondernemers en de gemeente gaan oplossen, om ervoor te zorgen dat onze Dijk een aanzicht krijgt
die het verdient.
Dus ook voor het promoten van economie en toerisme stem “Lijst KRAS”
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Energietransitie
De energietransitie, we ontkomen er niet aan. Als gemeente zullen wij ons moeten conformeren aan
het landelijk beleid. Voor 2050 dienen alle woningen en bedrijven van de gasaansluiting af te zijn.
Alle nieuwbouw in onze gemeente wordt reeds gasloos en vrijwel energieneutraal opgeleverd.
Wat betreft de bestaande woningen vinden wij niet dat we landelijk voorop moeten lopen in het
toepassen van nieuwe technieken. Diverse technieken zijn nog volop in ontwikkeling, zoals diverse
toepassingen met waterstof. Daarnaast is het netwerk van netbeheerder Liander nog helemaal niet
klaar voor de energietransitie. Meedoen aan het warmtenet van Purmerend is ook geen optie. Dit
warmtenet draait op een biomassacentrale. Purmerend heeft al plannen voor een 2e centrale, maar
dit zal de luchtkwaliteit in onze regio niet ten goede komen. Zelfs GroenLinks staat niet meer achter
deze vorm van ‘groene’ energie. Ook is er een grote meerderheid in Edam-Volendam niet voor het
uitbreiden van het aantal windmolens in onze gemeente.
Wat wij wel willen
Op dit moment vol blijven inzetten op zonnepanelen. In de tussentijd nieuwe technieken in de gaten
houden en waar mogelijk op inhaken. Voorlopig nog geen woonhuizen verplichten van het gas af te
gaan. Verder dient de gemeente met een gemeentewijd beleid voor laadpalen te komen. Nu worden
deze palen slechts sporadisch geplaatst op aanvraag. De gemeente dient onderzoek te doen naar
uitstoot van C02/Stikstof van industriegebieden en vervolgens deze gebieden waar nodig voorzien
van bomen, struiken en groene daken. Dit in combinatie met de reeds ingezette koers van
zonnepanelen, zodat de C02 en stikstofuitstoot neutraal is.
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