
Elke maand reageren de politieke partijen van Zaanstad op een stelling. Hieronder de reacties op
de stelling over het toerismebeleid: “De beleidsnota Toerisme heeft terecht meer oog voor  
de culturele en recreatieve mogelijkheden (onder meer Zaanbocht en buitengebied)
voor de eigen inwoners dan voor de buitenlandse dagjestoerist op de Zaanse Schans”.

BVNL Zaanstad: Zaanse Schans kan miljoenen opleveren
Voor een zakelijke partij als de BVNL is het ten hemel schreiend dat niet vol wordt ingezet 
op een maximale exploitatie van de Zaanse Schans. Het is één van Europa’s grootste 
attractieparken. In plaats dat de Zaanse Schans de gemeente jaarlijks een miljoen kost, kan 
het gemakkelijk miljoenen opleveren. Maar wel met een eigen CEO die orde op zaken stelt.

De Socialisten: Focus eerst op eigen inwoners
Investeren in een breed cultuuraanbod draagt bij aan tevredenheid onder je inwoners i.p.v. 
nog meer geld te steken in het binnenhalen van nog meer (massa) toeristen. Dus aandacht 
besteden aan je eigen inwoners en daar meer op focussen. Het ontwikkelen van meer fiets- 
en wandelroutes is bijvoorbeeld belangrijk. Inwoners maken daar graag gebruik van.

Democratisch Zaanstad: Dagjestoerist belangrijk voor Zaanse ondernemers
Oneens. De culturele en recreatieve voorzieningen zijn zowel voor onze eigen inwoners als 
ook voor de buitenlandse dagjesmensen belangrijk voor onze lokale economie. 
De dagjestoerist op de Zaanse Schans is van wezenlijk belang voor de werkgelegenheid en 
voor een gezond ondernemers klimaat. www.democratischzaanstad.nl

LZ: Inkomsten ondernemers en culturele instellingen hebben prioriteit
Lokaal Zaans is van mening dat het herstel van inkomsten van onze ondernemers en 
culturele instellingen de grootste prioriteit heeft, zonder hen geen vermaak. 
Ook onze Zaankanters hebben behoefte aan recreatie dichtbij huis. Dat betekent wel dat 
het voorzieningenniveau omhoog moet en het zowel voor de Zaankanters als voor de 
dagjesmensen een fijne plek is en blijft, waar men graag (terug) komt.

Partij voor de Dieren: Toerisme moet aarde niet overbelasten
De aandacht voor duurzaam toerisme is belangrijk. Maar economische groei wordt nog 
steeds als iets goeds gezien, en natuur toch vooral als iets dat belééfd moet worden door 
mensen. We blijven de aarde overbelasten. Het verder openstellen van Natura 2000-gebied 
vindt de PvdD geen goed idee. Wij pleiten voor mensvrije zones, waar dieren en natuur 
kunnen floreren. Groen boven poen!

ROSA: Wensen van eigen inwoners zijn uitgangspunt
Het is verstandig om de wensen van de eigen inwoners als uitgangspunt te nemen bij 
verbeteringen in de recreatieve infrastructuur. Dat zorgt voor draagvlak, want tenslotte 
betalen zij er in eerste instantie voor. Bovendien zal het toegenomen plezier van de 
inwoners uitstralen naar buiten en zo de streek ook voor bezoekers aantrekkelijker maken. 
Kortom: hoe Zaanser, hoe liever!

PvdA: Duurzaam toerisme belangrijk voor banen in de regio
Toeristische voorzieningen zoals winkelgebieden, fietsroutes in het buitengebied en 
musea dragen zeker bij aan de kwaliteit van de stad voor de eigen inwoners. Toerisme 
is ook belangrijk voor de economische ontwikkeling en werkgelegenheid van de stad. 
Daarvoor hebben we de regionale en internationale toeristen wel nodig. Toerisme moet wel 
duurzamer worden en niet tot overlast leiden voor de inwoners van Zaanstad.

ChristenUnie: Bewoners als ambassadeurs voor bezoekers
Eens. Toerisme is een bron van inkomsten voor Zaanstad maar al ons moois mag allereerst 
genoten worden door onze eigen inwoners. Vervolgens zijn zij de beste ambassadeurs 
om anderen uit te nodigen om de Zaanstreek te bezoeken en daar ook eens wat langer te 
blijven dan alleen een uurtje op de Zaanse Schans. Er is toch veel meer te zien, wandelend 
op de fiets of over het water?

GroenLinks: Allereerst een fijne stad om in te wonen
Eens, een fijne stad om in te wonen, is een fijne stad om naar toe te komen, in te verblijven 
en te recreëren. GroenLinks ondersteunt daarom horeca en recreatie die past bij de kracht 
en diversiteit van de stad met een focus op kwaliteit en duurzaamheid. Dan profiteert 
allereerst de Zaankanter en daarna de bezoeker.

CDA: Twee vliegen in één klap slaan
Oneens. Wij willen het genieten van onze rijke cultuurhistorie, het mooie gebouwde 
erfgoed en het (water)landschap in de Zaanstreek niet als zodanig onderverdelen. 
Wat aantrekkelijk is voor de eigen inwoners is ook aantrekkelijk voor bezoekers van onze 
mooie streek. 

VVD: Toerist verleiden tot buiten de Zaans Schans
Het is én toeristen én Zaankanters. Toerisme zorgt voor werkgelegenheid en levendigheid. 
We willen iedereen met gepaste trots tonen dat Zaanstad meer is dan alleen de Zaanse 
Schans; zoals de polders in Westzaan, de Zaanboulevard in Wormerveer, ons centrum 
in Zaandam en natuurlijk onze Zaan. De VVD is trots op Zaanstad en daarom heet ons 
verkiezingsprogramma ook ‘Zaanse Trots’ (vvdzaanstad.nl)! 

D66: Oog voor eigen inwoners én ondernemers
Eens. Het is maar de vraag wanneer en in welke mate het massatoerisme terugkeert naar de 
Zaanse Schans. Duurzaam toerismebeleid heeft oog voor de eigen inwoners en de Zaanse 
economie, en vertelt een breder verhaal aan nieuwe groepen bezoekers van dichterbij.
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