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Voorwoord lijsttrekker

D66 wil Zaanstad nog mooier maken dan het al is. We 
willen een stad waar iedereen kan wonen in goede 
huizen, waar iedereen kan werken of naar school 
kan gaan. We willen ook een stad waar iedereen kan 
uitgaan en plezier maken. Zaanstad moet een stad 
zijn waar je graag naar toe wil komen, om naar de 
mooie molens te kijken, om te winkelen of zelfs om er 
te gaan wonen. Er komen meer mensen bij en dus ook 
meer huizen. We kunnen nu een mooie stad maken 
voor ons en onze kinderen. Een stad waar we geen 
gas meer gebruiken en alleen maar stroom van wind 
of van de zon. We maken een stad waar we niets 
meer zo maar weggooien maar alles opnieuw gebruiken. We maken vooral een stad waar 
iedereen kan meedoen.

Stem 21 maart op D66!

Sanna Munnikendam
Lijsttrekker D66 Zaanstad
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Inleiding

Het gaat goed met Nederland en dus ook met Zaanstad. We worden steeds ouder en 
we blijven langer gezond. Toch maakt het soms uit of je rijk of arm bent, of langer naar 
school bent geweest. D66 vindt dat iedereen mee moet kunnen doen. Iedereen moet 
kansen krijgen. 
Onze stad gaat groeien, er komen meer mensen bij en dus ook meer huizen. Dan 
kunnen we meteen zorgen dat alles er mooier uit gaat zien. D66 wil de natuur en de 
parken houden, ook moet de lucht schoner worden. De mensen moeten goed kunnen 
winkelen en leuke dingen doen. De huizen moeten het liefst geen gas meer gebruiken 
voor de verwarming. Iedereen moet een huis kunnen krijgen. 

Verderop leggen we precies uit wat wij willen. Als je het met ons eens bent kan je op 
D66 stemmen.
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Een goed klimaat

Minder gas gebruiken
Het wordt steeds warmer in de wereld, dat komt omdat we heel veel kolen en gas 
verbranden voor de verwarming en voor stroom. Hierdoor komt er vaker storm en 
harde regen, en kan het water in de zee gaan stijgen. We hebben dat gas en die kolen 
niet nodig, we kunnen ook stroom maken met wind of zon, dat raakt nooit op. D66 
vindt dat we snel moeten veranderen, nieuwe huizen mogen geen gas meer gebruiken 
voor koken en verwarming, en oude huizen moeten beter dicht gemaakt worden zodat 
ze minder gas gebruiken. De gemeente moet het goede voorbeeld geven. Bij alles wat 
we doen moeten we hieraan denken. 

Afval niet meer weggooien
Ook moeten we ons afval niet meer zomaar weggooien of verbranden, maar we 
moeten proberen alles opnieuw te gebruiken. Van oud plastic kun je weer nieuwe 
dingen maken.
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Goede scholen

De gebouwen
De gemeente moet er voor zorgen dat scholen schoon en fris zijn, en ook makkelijk 
te verwarmen zijn. Waar we veel nieuwe huizen bouwen moeten er ook scholen bij 
komen, daar moeten we meteen aan het begin over nadenken. 

School en werk
Als je van school af komt moet je een goede baan kunnen vinden. Dat kan alleen als 
je op school leert wat je later bij je werk nodig hebt. De scholen moeten goed praten 
met de bedrijven. 

Altijd blijven leren
Vanaf twee jaar moet je al Nederlands leren op de peuterspeelzaal, en kinderen moeten 
op school kunnen overblijven als hun ouders werken. Leren houdt nooit op, ook niet 
als je ouder wordt. Je baan kan veranderen, of je moet nieuwe dingen kunnen. Het kan 
ook zijn dat je werk te zwaar wordt, en dat je iets anders moet gaan doen. Daarom 
moet je altijd kunnen blijven leren. 
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Vluchtelingen
Er komen ook vluchtelingen naar onze stad, die spreken nog geen Nederlands maar 
dat moeten ze snel kunnen leren, ook als het nog niet zeker is dat ze mogen blijven. 
Mensen die lezen en schrijven moeilijk vinden moeten we extra goed helpen. Ook wil 
D66 dat alle kinderen leren wat cultuur is, ze moeten naar een musuem kunnen gaan, 
of naar het theater.
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Goede huizen

Zaanstad groeit
Zaanstad wordt groter, er komen steeds meer mensen wonen. Daarom moeten er snel 
nieuwe huizen gebouwd worden. Daarbij moeten we zorgen dat Zaanstad groen blijft, 
D66 wil niet dat we gaan bouwen in de polder of in de parken. Er zijn nog genoeg 
plekjes waar nieuwe huizen kunnen komen. Iedereen heeft recht op een fijn huis in een 
fijne buurt. 

Huizen voor iedereen
In de goedkope huizen mogen eigenlijk alleen maar mensen wonen die niet zoveel geld 
verdienen. De rest van de huizen is vaak heel duur, zodat alleen mensen met veel geld 
deze huizen kunnen kopen of huren. D66 will dat er meer huizen komen die niet heel 
duur of heel goedkoop zijn, maar net ertussen in. Dan kunnen meer mensen een huis 
kopen of huren. 

Oude huizen
Veel oude huizen zakken langzaam weg, omdat ze op rotte palen staan. Veel bewoners 
kunnen dit probleem niet oplossen omdat het teveel geld kost. De gemeente moet 
deze mensen zo goed mogelijk helpen. Soms zit er niets anders op dan het huis af te 
breken en opnieuw te bouwen. 
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Nieuwe huizen
Nieuwe huizen kunnen worden verwarmd met stroom, of met warmte die uit fabrieken 
komt. We hebben daar geen gas meer nodig. We gaan zo snel mogelijk alle andere 
huizen verbeteren zodat ze minder gas verbruiken. We gaan daarvoor goede afspraken 
maken. 
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Goed werk

Fabrieken tussen de huizen
Zaanstad is een bijzondere stad, veel fabrieken staan midden tussen de huizen. Je kunt 
er wonen en tegelijk ook werken. Dit willen we zo houden. Wel wil D66 dat fabrieken 
minder stroom, olie, kolen of gas gebruiken, en minder afval maken. Veel spullen die 
we nu nog weggooien kunnen we straks weer terugsturen naar de fabrieken, die er 
weer nieuwe spullen van maken. Zo gaat alles straks in een kringetje rond en hoeven 
we bijna niets meer weg te gooien. 

Werk is overal
Je hoeft niet altijd in een fabriek te werken, je kunt ook en de winkels werken, of in een 
klein bedrijfje. Het kan ook zijn dat je heel ergens anders werkt, zoals in Amsterdam 
of op Schiphol. We moeten met veel gemeenten samenwerken om te zorgen dat 
iedereen werk kan vinden dat bij hem of haar past. 

Winkels open op zondag
D66 wil overbodige regels afschaffen. Wij vinden het fijn dat de winkels open zijn op 
zondag, of in de avond. Je moet naar de winkel kunnen als je zelf niet werkt of op 
school zit. Een winkel hoeft niet open op zondag als de winkelier dat niet wil.
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Toeristen
Als er meer toeristen naar Zaanstad komen zorgt dat ook voor meer werk. We willen 
graag mensen uit de hele wereld laten zien hoe mooi Zaanstad is.
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Goed reizen

Het wordt drukker
Het wordt drukker op de wegen. Als er meer huizen worden gebouwd moeten we ook 
zorgen dat je makkelijk kan reizen van en naar je huis. Er moet een nieuwe weg komen 
tussen de A8 en de A9, we moeten goed kijken waar deze weg het beste past. D66 
vindt ook dat je met de metro van Zaanstad naar Amsterdam moet kunnen, daarvoor 
moeten we nieuw spoor aanleggen. Ook moet het makkelijker worden om met de bus 
of de trein naar andere steden te gaan.

Auto's en scooters op stroom
Steeds meer auto’s rijden op stroom en niet meer op benzine. We moeten goed 
bedenken waar we de auto kunnen opladen en parkeren. 

Fietsen
D66 is ook de partij voor fietsers. We vinden dat de fiets vaker voorrang moet krijgen. 
We moeten zorgen dat het veiliger wordt om te fietsen. Er moeten meer fietspaden 
tussen de steden komen.  
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De toekomst
Later krijgen we auto’s die je niet meer zelf bestuurt, daar moeten we nu al over 
nadenken. Het kan zijn dat auto’s die zelf rijden andere wegen nodig hebben.

Goed groeien
Zaanstad gaat groeien, en Amsterdam ook. Ze gaan allebei meer huizen bouwen bij 
de havens, de steden groeien tegen elkaar aan. Mischien is het daar juist makkelijiker 
om met de boot te reizen. Zaanstad moet wel minstens zo mooi blijven als nu, met 
veel groen en weilanden tussen de huizen. We vinden het belangrijk dat in het groen 
zo veel mogelijk soorten dieren en planten blijven, en dat de dieren makkelijk van het 
ene groene gebeid naar het andere kunnen komen. 

Natte polders
We pompen veel water uit de polders om droge voeten te houden, daardoor zakt 
de grond weer, en moeten we nog harder pompen. Dat is niet goed voor de bodem, 
daarom moeten we ook plekken aanwijzen waar het nat mag blijven. 
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Goede cultuur en sport

Cultuur is voor iedereen
Cultuur is vaak iets dat je in je vrije tijd doet, zoals naar de film gaan, of het theater, 
of naar het museum. Cultuur is van iedereen, iedereen moet er van kunnen genieten. 
D66 wil meer cultuur in Zaanstad. Wij willen een mooi gebouw in het midden van de 
stad waar de Bieb in zit, en de muziekschool, en waar je naar een popconcert kunt. 
Op andere plekken in de stad moet ook cultuur zijn, zodat je niet altijd naar Zaandam 
hoeft. De gemeente geeft ook geld aan bijvoorbeeld de fanfares zodat zij muziek 
kunnen maken, D66 vindt dat ook belangrijk.

Monet
Lang geleden werkte een heel beroemde schilder, Monet, een tijdje in Zaanstad. Over 
een paar jaar willen wij hier zo veel mogelijk schilderijen laten zien die hij hier gemaakt 
heeft. Deze schilderijen zijn nu over de hele wereld verspreid. Omdat dat veel geld kost 
willen wij nu alvast gaan sparen.  
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Bewaar de mooie gebouwen
Cultuur betekent ook het bewaren van de oude huizen, molens en andere gebouwen 
zodat onze kinderen en kleinkinderen door ook van kunnen genieten. Wij hebben in 
Zaanstad heel veel van die bijzondere gebouwen door de hele stad heen. 

Sport is voor iedereen
Sport is ook heel erg belangrijk, sporten is gezond en je kunt bij het sprorten veel 
andere mensen ontmoeten. D66 vindt dat ieredeen mee moet kunnen doen, het maakt 
niet uit hoe je er uit ziet, of je homo of hetero bent, of je een beperking hebt. Wij vinden 
wel dat er heel veel sportclubs zijn die best wel wat meer kunnen samenwerken, zodat 
er bijvoorbeeld minder velden nodig zijn. 
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Goede zorg

Iedereen gezond
De gemeente moet ervoor zorgen dat iedereen in Zaanstad gezond is en ook blijft. 
Iedereen moet mee kunnen doen. Het voorkomen van problemen is beter dan achteraf 
helpen. Veel mensen kunnen zichzelf wel helpen, maar de gemeente moet helpen als 
mensen dat niet kunnen. De gemeente moet ook mensen helpen die hun familie of 
hun buren helpen. Als een gezin meer problemen heeft moeten ze over alles met één 
persoon van de gemeente kunnen praten. 

Zorg voor kinderen
Problemen van kinderen zie je het eerst op school, daarom moet de hulp van de 
gemeente dicht bij de scholen zijn. D66 vindt dat je overal op school moet kunnen 
praten, over seks en drugs, of je misschien homo of hetero bent, of over pesten 
bijvoorbeeld.

Zorg dichtbij
Vroeger zorgde de regering in Den Haag voor de zorg, nu doet de gemeente dat. D66 
vindt dat goed, want de gemeente kan dit beter en ook goedkoper. De gemeente moet 
wel zorgen dat er genoeg geld is als het toch wat meer kost.
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Zorg voor oudere mensen
Het is fijn voor oude mensen als zij in de buurt kunnen blijven waar zij altijd al gewoond 
hebben. We moeten wel zorgen dat het veilig is in de buurt zodat oudere mensen nog 
makkelijk over straat kunnen. We moeten er ook voor zorgen dat oudere mensen niet 
eenzaam worden.

Hulp bij schulden
Sommige mensen hebben schulden. Als je niets doet wordt dat vaak snel erger, je moet 
steeds meer betalen. D66 vindt dat we deze mensen snel moeten helpen, voordat ze 
bijvoorbeeld geen gas of licht meer krijgen.

Vluchtelingen
D66 vindt ook dat nieuwe Zaankanters, zoals vluchtelingen, goed moeten worden 
geholpen. Als zij snel Nederlands leren kunnen ze hier ook snel gaan werken of leren.
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Goede veiligheid

Veilige wiet
In Zaanstad mag je wiet kopen bij een coffeeshop, maar de coffeeshop zelf mag zelf 
geen wiet kopen of verbouwen. Dat is natuurlijk raar, het mag of het mag niet, niet iets 
er tussen in. D66 vindt dat de coffeeshops ook gewoon wiet moeten kunnen kopen, 
dan betalen ze ook belasting en de gemeente kan dan controleren of het wel goed 
spul is. Dan mag er ook wel een extra coffeeshop bij in het noorden van de stad. 
Coffeeshops moeten wel zorgen dat jonge kinderen geen wiet gaan roken, want dat 
kan gevaarlijk zijn.

De burgemeester
De burgemeester zorgt altijd als eerste dat het veilig in in de stad. Sommige boeven 
proberen mensen om te kopen, om te zorgen dat zij makkelijker hun gang kunnen 
gaan. Daar moeten wij hard tegen zijn. De burgemeester moet dan wel veel hulp 
krijgen van de regering in Den Haag, we kunnen dit niet alleen.
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Een goede gemeente

Geld
Een goede gemeente zorgt goed voor het geld. De gemeente betaalt alles wat zij doet 
van de belastingen, daar moeten we goed mee omgaan. Nu de stad groeit komt er 
ook meer geld binnen, daar kunnen we Zaanstad beter mee maken. We hebben nu 
weer meer mensen nodig op het stadhuis die dit kunnen doen. 

Meepraten
De inwoners moeten weten wat de gemeente doet, en ze moeten kunnen meepraten 
over plannen van de gemeente, en niet alleen maar achteraf als de plannen al klaar 
zijn. Als de inwoners denken dat ze dingen beter kunnen dan de gemeente en voor 
minder geld mogen zij dat proberen. Als inwoners zelf plannen bedenken moeten we 
daar goed naar luisteren.Ook als we geld moeten besparen kunnen de inwoners goed 
meedenken.
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Makkelijk naar het gemeentehuis
Alle mensen moeten makkelijk naar het gemeentehuis kunnen komen, ook mensen die 
in een rolstoel zitten. Als je echt niet naar het gemeentehuis kan komen dat komt de 
gemeente bij je thuis. Steeds meer mensen gebruiken internet om met de gemeente 
te praten, dit moeten we makkelijker maken. Als mensen niet weten hoe het internet 
werkt moeten ze ook gewoon kunnen bellen of een brief kunnen schrijven. Alleen als 
het echt nodig is moet de gemeente sommige dingen geheim houden.

Spreekuur
D66 vindt dat alle wethouders elke week een spreekuur moeten hebben, zodat iedereen 
ze vragen kan stellen. Ook moet de gemeente meer praten met de andere gemeenten 
om ons heen.

20



Richtingwijzers D66
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven 
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de 
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling 
van mensen. Daarom zien we de toekomst met 
optimisme tegemoet. 

Streef naar een duurzame en 
harmonieuze samenleving

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden 
met respect en mededogen. 

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen 
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte 
laat voor die verschillen. 

Denk en handel internationaal

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende 
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open 
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.  

Koester de grondrechten en 
gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving 
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder 
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele 
geaardheid, gerichtheid of herkomst.
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D66 krijgt het voor elkaar!

Met dit optimistische en daadkrachtige 

programma gaat D66 Zaanstad vol 

vertrouwen de verkiezingen in. Stem 21 

maart D66!

Lid worden!

Dit is het moment iets te doen aan 

de verzuring en uitsluiting in onze 

samenleving. Kijk op 

wordlid.d66.nl

Doe mee!

Help ons weer de grootste partij van 

Zaanstad te worden. Kijk op 

zaanstad.d66.nl/doemee/

zaanstad.d66.nl

@D66zaanstad

D66Zaanstad


