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Voorkomen is beter dan genezen. De 
gemeente zoekt een balans tussen 
voorkomen (preventie) en genezen (straffen 
of repressie). Gaat er nu niet te veel geld 
naar ‘genezen’? PvdA-fractievoorzitter 
Eylem Koseoglu vindt van niet. “Daar 
waar nodig is, kunnen camera’s en 
opsporingsambtenaren (boa’s) belangrijk 
zijn. We investeren ook duidelijk in preventie 

op de langere termijn met programma’s die 
kwetsbare jongeren zicht bieden op scholing 
of werk. Voorheen stopten losse projecten 
ineens om omdat het geld op was. Bovendien 
doen we ook aan preventie in onderwijs en 
armoedebeleid. Zo komt er extra geld voor 
brugfunctionarissen die de schakel zijn tussen 
school, kind en ouder. Ook is er meer geld 
voor armoedebestrijding. Daarmee kunnen 

Zaanstad moet voor iedereen een veilige omgeving zijn. De 
nieuwe coalitie maakt zich zorgen over criminaliteit en overlast 
door jongeren. Daarom komt er extra geld om dat te voorkomen. 
Tegelijkertijd reserveren de zes partijen drie keer zoveel extra geld voor 
cameratoezicht en jeugdboa’s om op te treden tegen onveilige situaties 
of crimineel gedrag. 

Veiligheid heeft baat bij 
preventie en handhaving

Vier miljoen voor vier jaar klinkt als veel geld. 
Zeker voor ‘een linkse hobby’ in een coalitie, 
waarin de komst van de Partij voor Ouderen 
en Veiligheid naast VVD en CDA behoudener 
‘groen’ beleid zou doen vermoeden. ‘Bomen 
zijn niet links of rechts’, beklemtoont CDA-
woordvoerder Nick Hendriks. “De POV is 
misschien meer voor veilige trottoirs en 
opgeruimde straten maar ook voor groen. In 
ons verkiezingsprogramma pleiten we voor 
1000 bomen extra in de stad. Groen in de 
stad is belangrijk voor onze gezondheid en 
om voorbereid te zijn op extremer weer, zoals 
hoosbuien.” 

Onderhoud van groen valt onder onderhoud 
van de openbare ruimte. En daarin heeft 
Zaanstad een grote achterstand, meer dan 
30 miljoen in geld uitgedrukt. Daarvoor komt 
binnenkort een plan van aanpak. Worden 
met dit ‘groen gemerkte’ geld uiteindelijk 
stoeptegels recht gelegd? Hendriks: “Er 
is ook achterstand in groenbeheer. Maar 
ik kan me voorstellen dat we bijvoorbeeld 
bij onderhoud van parkeerplaatsen stenen 
vervangen door groene waterdoorlatende 
tegels. Dat is win-win.”  
“Bomen zijn zeker belangrijk in de stad, 

daarvan mogen er wel bij”, reageert DZ-
woordvoerder Jos Kerkhoven. “Maar een 
miljoen per jaar voor groen en biodiversiteit 
vinden wij veel te veel. Het idee dat de 
aarde vergaat, waardoor bijvoorbeeld het 
stikstofbeleid Nederland nu stil legt, vindt 
Democratisch Zaanstad overtrokken. 
Dat verbrakking van de polder Westzaan 
goed is voor de biodiversiteit, vragen wij 
ons ook af. Laten we deze ‘groene’ of 
duurzaamheidsgelden dan liever besteden 
aan de isolatie van de verouderde woningen 
in Zaanstad en voorkomen dat mensen hun 
energierekening niet meer kunnen betalen.” 

Groenere stad goed voor mens, 
dier en plant

we bijvoorbeeld voorkomen dat schulden 
mensen boven het hoofd groeien.”

D66-fractievoorzitter Flip Hoedemaeker 
weet de PvdA te vinden als handhaving 
preventie gaat overvleugelen. “Ik hoop 
op een flexibele inzet van middelen als 
camera’s en boa’s. Tijdelijke intensieve 
handhavingscampagnes om iedereen 
duidelijk te maken wat niet kan, lijken me 
nuttig. Zoals de inzet van camera’s bij die 
autobranden in Koog aan de Zaan. Maar laat 
die jeugdboa’s vooral ook contacten leggen 
met jongeren. We willen weten wat er speelt 

in een wijk. Maar preventie moet de basis 
zijn, daar bereik je meer mee.” 
“Als je handhaving inzet, ben je al te laat 
en ben je uiteindelijk meer geld kwijt”, 
vindt DENK-fractievoorzitter Sebnem 
Pancar. “Meer begeleiding van kwetsbare 
jongeren is veel belangrijker. Elke wijk zou 
enkele straathoekwerkers moeten hebben 
in plaats van jeugdboa’s. Maar daar kiest 
dit college dus niet voor. In Saendelft 
hebben vele partijen met vereende krachten 
jongerenoverlast na een periode weten 
te voorkomen. Dat is niet het succes van 
handhaving geweest.”

Er komt veel meer geld voor groenonderhoud 
en bomen. Foto’s Gemeente Zaanstad

HOOP VOOR 
BUURTHUIZEN
In buurthuizen kunnen mensen elkaar 
makkelijk ontmoeten. Buurthuizen zijn 
ook een prima plek om bestuurders 
en buurtbewoners met elkaar te 
laten praten over bouwplannen in 
de wijk. Om de buurthuizen beter 
te ondersteunen, maakt het nieuwe 
college voor vier jaar 350.000 euro vrij. 

Momenteel wordt ruim zes ton 
uitgegeven aan ondersteuning van 20 
buurthuizen. Desalniettemin hebben 
vele buurthuizen het moeilijk omdat het 
beheer veel werk is voor de - vaak oudere 
– vrijwilligers. Zo sloot de Palmboom 
eind 2019 al door gebrek aan vrijwilligers. 
De gemeente komt dit jaar nog met een 
evaluatie van de buurthuisregeling. 

“Wij zijn heel benieuwd naar de grootste 
knelpunten voor buurthuizen”, zegt Perry 
van der Velden, woordvoerder van de 
POV, dat nieuw is in het college. “De 
eisen aan onderhoud en verduurzamen 
zijn bijvoorbeeld best een uitdaging. Dat 
buurthuizen soms zaaltjes voor feestjes 
verhuren voor extra inkomsten snappen 
we. Maar eigenlijk is dat concurrentie 
voor gewone horeca. Het is beter en 
nuttiger om bijvoorbeeld ruimte te 
verhuren aan een wijkteam. De POV roept 
al langer dat we de buurthuizen volledig 

willen subsidiëren. Nee, dan is een ton 
per jaar niet veel, maar het is geven en 
nemen in een coalitie. Het is een begin.”  

“Jammer dat de POV bij de andere 
partijen meer geld voor onder meer 
cameratoezicht heeft losgepeuterd 
dan voor buurthuizen”, reageert 
woordvoerder Stella Pieterson van de 
Partij voor de Dieren. “Als buurthuizen 
goed lopen en aantrekkelijk zijn, kunnen 
ze een belangrijke functie hebben. 
Bijvoorbeeld voor voorlichting, hulp 
aan buurtbewoners die laaggeletterd 
zijn of ook voor jongerenprojecten. 
We bouwen nu ook steeds meer 
nieuwe woningen binnen de stad, in 
buurten. Buurtbewoners kunnen al 
vroeg meepraten over die plannen. In 
een buurthuis trek je dan meer andere 
mensen dan alleen de insprekers die 
al makkelijk de weg vinden naar de 
politiek. Misschien kunnen we duurzaam 
onderhoud van buurthuizen ergens 
anders onderbrengen om de last voor 
vrijwilligers te verminderen?”

‘Zaanstad wil een gezonde leefomgeving zijn. Niet alleen voor mensen, maar ook voor 
dieren en planten.’ Dat schrijven de zes coalitiepartijen in hun plannen. Ze maken 1 miljoen 
per jaar extra vrij voor groen en biodiversiteit. Daarbij gaat het om meer schaduwrijke 
bomen, bijvriendelijke planten en voor de voedselkringloop belangrijke beestjes. 
 

Zaanstad trekt meer geld uit voor handhaving in de vorm van personeel en cameratoezicht.

ZAANSTAD 

De Kaderbrief 2023-2026 geeft in grote lijnen 
aan welke inkomsten en uitgaven de gemeen-
te de komende jaren verwacht te hebben 
tot 2026. In de begroting in november wordt 
dat verder uitgewerkt. In deze Kaderbrief 
staan ook de extra uitgaven vermeld, die 

het net aangetreden college van POV, PvdA, 
VVD, ROSA, GroenLinks en CDA wil doen. 
Daaronder meer geld voor onder meer jeugd 
en veiligheid, buurthuizen en groen en 
biodiversiteit. Donderdag 14 juli besluit de 
gemeenteraad over de Kaderbrief.
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