
Elke maand reageren de politieke partijen van Zaanstad op een stelling. Hieronder de reacties op de 
stelling over het toerismebeleid: “Voor de levendigheid in Zaandam-Centrum is het van groot 
belang dat bij de planontwikkeling voor de panden Westzijde 24-36 (o.a. Xenos) winkels 
terugkeren in de plinten onder de nieuwe woningen”.

ROSA: Beeldbepalende historische gevels staan voorop
Uitgangspunt voor ROSA is behoud van de historische gevels. Wat ons betreft zouden het 
beeldbepalende gebouwen moeten worden. Herstel de pui op de begane grond. Stop de 
speculanten. Geef de Zaandammers hun fluwelen Westzijde terug.

PvdA: Karakteristieke gevels boven bijzondere winkeltjes en horeca
Het zou prachtig zijn wanneer de panden weer hun karakteristieke uitstraling terugkrijgen 
zonder die schreeuwende, uitgebouwde winkelpuien. Kleine bijzondere winkeltjes, 
gecombineerd met gezellige, kwantitatief hoogwaardige horeca in de plint, zouden de 
Westzijde een positieve impuls geven als aanloopstraat naar het centrum van Zaandam. 
Voor Xenos, in combinatie met andere winkels, zou het pand van de Mediamarkt een prima 
optie kunnen zijn.

CDA: Winkels zonder lelijke voorplaksels
Eens, liefst met lokale ondernemers en met de panden in oorspronkelijke staat (zonder die 
lelijke voorplaksels). Het is mooi dat de eigenaar daar wil ontwikkelen, maar voor het CDA 
Zaanstad is het authentieke uiterlijk van de Westzijde ‘heilig’.

D66: Winkels onmisbaar voor Westzijde
Zaanstad heeft een krachtig winkelgebied nodig! D66-Zaanstad is voorstander van deze 
visie. Het centrum moet uitstralen dat het het uitnodigend is en dat er iets te beleven valt. 
Kortom het moet leven. De gehele sociale samenhang van de stad is hiervan afhankelijk. 
Winkels in de plint van de nieuwbouw van de Westzijde zijn dan een must en we kunnen 
overwegen of horeca mogelijk is.

Partij voor de Dieren:  Winkels hebben we al genoeg
Levendigheid is een speerpunt van de Partij voor de Dieren! Bijenbakstenen, mosgevels, 
neststenen, halfverharding en bomen en planten zullen allerlei dieren uitnodigen op de 
Westzijde. Met die levendigheid helpen we de biodiversiteit herstellen - we kunnen niet 
zonder. Winkels hebben we al genoeg: om de aarde niet nog verder uit te putten, moeten 
we veel minder spullen kopen.

POV: Alleen woningen met parkeerruimte
Oneens! Na het verdwijnen van Wastora is de Westzijde geleidelijk teloorgegaan als 
winkelstraat. In het deel 24-36 bestaat alleen de Xenos nog. Het afsluiten van de 
Beatrixbrug is de nekslag geweest voor de Westzijde. Winkelruimte terugeisen zou 
betekenen dat de ontwikkelaar met leeg onverhuurbaar vastgoed blijft zitten. Wat ons 
betreft zijn woningen een prima oplossing, belangrijk is dat parkeren wél als voorwaarde 
gesteld wordt.

GroenLinks: Ruimte voor woningen en nieuwe winkels 
Een combinatie van wonen en werken aan de Westzijde is goed voor het centrum. Daarbij 
moet de kwaliteit van het gebied voorop staan; een prettige omgeving, ook als het er druk 
is. Zaanstad moet dus proberen ervoor te zorgen dat het winkelen en wonen aantrekkelijk 
is, met winkels die er nu al zijn, maar ook een vernieuwend aanbod.

ChristenUnie: De prachtige gevels moeten mensen trekken
Levendigheid wordt groter als mensen hier graag komen, om te wandelen, zoals vroeger 
naar men zegt over de ‘fluwelen Westzijde’ waar deze panden met prachtige gevels 
stonden. Dat moet vooral terugkomen. Of daar dan winkels of horeca achter de gevel komt 
of prettig wonen, dat maakt ons niet uit. 

Lokaal Zaans: Winkels en woningen gaan prima samen
Eens! Lokaal Zaans is voorstander van een goed maar vooral een gevarieerd winkelaanbod. 
Dit draagt niet alleen bij aan de levendigheid van de stad maar is nodig voor de economie. 
Detailhandel en wonen gaat prima samen en daar is de Westzijde uitermate geschikt voor.

VVD: Nieuwe winkels in Zaans historisch beeld
Dit is exact wat VVD Zaanstad wil. Nieuwe winkels kunnen hier prachtig worden ingepast in 
een Zaans beeld. Wij willen meer winkels die een kwalitatieve aanvulling zijn op het aanbod 
in het centrum. De gemeente moet in samenwerking met de ondernemersvereniging 
STADSHART ZAANDAM ondernemers enthousiasmeren zich hier te gaan vestigen. Deze 
entree van de Westzijde is hier uitermate geschikt voor.

PVV: Woningen boven parkeervoorziening 
De stelling zou eigenlijk moeten zijn: komt het de levendigheid ten goede om leegstaande 
(of tijdelijk verhuurde) winkels te laten terugkeren in de plinten onder de nieuwe woningen? 
Nee dus, er is meer behoefte aan woningbouw dan aan winkelpanden. Onze voorstel zou 
zijn om een deel van de plint te gebruiken voor voldoende ondergrondse parkeerplaatsen 
voor bewoners en/of winkelend publiek.

DZ: Oorspronkele gevels herstellen tot straatniveau
Het heeft niets te maken met “levendigheid in Zaandam-Centrum” maar meer met respect 
voor de ‘fluwelen’ Westzijde. Deze moet zijn aanzien terug krijgen! We moeten inzetten 
op behoud van de oorspronkelijke gevels (tot op begane grondniveau), de lelijke voorbouw 
verwijderen en de oorspronkelijke gevels tot op straatniveau herstellen, aan de hand van 
oude foto’s en/of tekeningen. www.democratischzaanstad.nl
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