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Voorwoord
Een gemeenschap waarin inwoners zich bewust zijn van hun eigen mogelijkheden om een
positieve bijdrage te leveren. Elkaar niet links laten liggen, niet langs elkaar lopen zonder
zich om de ander te bekommeren. Een veilige omgeving, zorg voor elkaar en werk voor iedereen. Alle inwoners doen mee op zijn of haar eigen manier. Leven in een verbonden samenleving. Dat is Landsmeer als sociale gemeente voor mij, voor de Partij van de Arbeid
Landsmeer.
De uitgangspunten en idealen van de Partij van de Arbeid in Landsmeer hebben we in dit
verkiezingsprogramma verwoord. De komende raadsperiode staan punten van belang op de
agenda. Om een paar te noemen; inspelen op ouder wordende inwoners, (groen) wonen en
de bestuurlijke toekomst.
De belangrijkste plannen voor de komende raadsperiode leest u in dit document. Wij nodigen
u uit om over onze keuzes mee te denken, mee te spreken en ons daarin te steunen; vóór,
tijdens en ná de verkiezingen.

Mark Jan Prins
Lijsttrekker
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1 Wonen

Iedereen in Landsmeer wil prettig wonen. Een groot deel van wie hier woont doet dat ook
prettig, maar Landsmeer biedt weinig ruimte en weinig kansen om nog te bouwen. Vooral
voor jongeren en voor ouderen is het moeilijk betaalbare woonruimte te vinden. De principiele keuze is of we groen willen opofferen voor woningbouw?
In Landsmeer wordt er erg weinig gewisseld van woningen. Daarom is het bevorderen van
doorstroming van groot belang.
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:
- we de rode contouren van de provincie respecteren en daarbuiten geen groen opofferen
voor een nieuwe woonwijk - waarmee we ook nog eens extra verkeersdruk op het Lint
vermijden;
- we woningbouw voor jongeren willen bij inbreilocaties, zoals aan het eind van de Violierweg (voorheen gemeentewerf);
- we het aantal sociale huurwoningen minimaal behouden;
- we in onze regio Zaanstreek/Waterland afspraken maken over het aanbod van betaalbare huurwoningen. Iedere gemeente in de regio levert een eigen bijdrage.
De PvdA wil vrijwillige doorstroming van ouderen stimuleren. Dat betekent dat:
- we het doorstroomprogramma ‘Van groot naar beter’ stimuleren voor ouderen die dat willen. Zodat op die manier woningen vrijkomen;
- bij doorstroming de huurprijs van de doorstromers niet omhoog mag gaan;
- doorstroming ook mogelijk moet worden van een huis van de ene woningcorporatie naar
een andere woningbouwcorporatie;
- dat deze doorstroming bedoeld is voor Landsmeerders;
- de woningbouwcorporaties een verhuiscoach moeten instellen om zo de mensen die op
een lijst staan om door te stromen beter te kunnen helpen.
Verder betekent dit voor de PvdA dat:
- we ons ook inzetten voor de realisering van middel-dure huurwoningen zodat mensen met
een inkomen boven de sociale huurgrens ook in een betaalbare woning kunnen wonen;
- meer woningbouw voor ouderen in het centrum zodat ouderen dichtbij de voorzieningen
wonen en daardoor langer zelfstandig kunnen wonen;
- alle huurwoningen netjes worden onderhouden en dat oude woningen worden opgeknapt;
- alle huurwoningen voldoen aan de huidige duurzaamheidseisen waaronder isolatie. De
netto woonlasten mogen hierdoor niet omhooggaan;
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- we een positieve grondhouding hebben ten aanzien van experimenten met 5-jarige contracten voor jongeren in kleine huisjes waarbij de inschrijfduur bij Woningnet behouden
blijft;
- bij verkoop van een sociale huurwoning een kettingbeding wordt gevestigd;
- wordt voorzien in het wettelijk verplicht aantal woningen voor statushouders (Asielzoekers
die hier mogen blijven). Niet meer, maar ook niet minder;
- de gemeente uit het daarvoor ingestelde fonds ondersteuning biedt bij het verkrijgen van
een hypotheek. Mocht iemand een hypotheek niet rond krijgen dan kan er (onder voorwaarden) een deel van de gemeente worden geleend.

2 Leven in een verbonden samenleving
Zorg en welzijn

Goede zorg voor de gezondheid en het welzijn van mensen is onontbeerlijk voor hun welbevinden en voor een verbonden samenleving. Voor ons is het belangrijk, dat iedereen mee
kan doen en niet langs de zijlijn hoeft te blijven staan. En dat als dat niet lukt - even of voor
langere duur - er altijd iemand is die met je mee kan denken.
In de zorg is het uitgangspunt dat deze dichtbij, toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar
moet zijn.
Bij welzijn willen we zelfredzaamheid, participatie, zorg voor elkaar en sociale samenhang
realiseren.
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:
- toegankelijkheid van zorg vanzelfsprekend is. In de zorg is elke vraag relevant, krijgt iedereen een persoonlijk gesprek en beperkt de dienstverlening zich nooit tot alleen maar
digitale afhandeling.
Iedere Landsmeerder weet, dat je met vragen op terrein van zorg en welzijn terecht kunt
bij het Middelpunt. Dit is het Landsmeerse loket voor alle maatschappelijke vragen en
voorzieningen. Hier gaan we meer bekendheid aan geven;
Wij vinden, dat de bezoekers allereerst geïnformeerd moeten worden over de mogelijkheid om een onafhankelijke ondersteuner te krijgen. Ook moeten zorgvragers voor een
aanvraag geïnformeerd worden over de te verwachten kosten;
- zorg betaalbaar moet zijn. Per 1 januari 2018 geldt de verlaging van de eigen bijdragen
voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Mensen met een minimuminkomen
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hoeven geen eigen bijdrage meer te betalen. Wij blijven de tarieven de komende jaren
zorgvuldig bewaken;
wij willen blijven investeren in preventieve programma’s voor oud en jong, zoals stoppen
met roken, kinderen met overgewicht en valtrainingen voor senioren;
wij eenzaamheid een van de grootste problemen in onze samenleving vinden. Waar mogelijk faciliteren en stimuleren we informele ontmoetingen. Wij vinden, dat WonenPlus
goed werk doet met het project Samenkracht en het maatjesproject (het verlichten van
eenzaamheid) en willen deze projecten voortzetten. We faciliteren initiatieven met betrekking tot een Landsmeerse eettafel (laagdrempelige eetgelegenheid);
mantelzorgers van onschatbare waarde zijn. Zij verdienen steun, waardering en onze bijstand. Bijvoorbeeld: dagopvang en respijtzorg om de mantelzorger te ontlasten, training in
de omgang met dementie en het in contact brengen met lotgenoten;
wij vinden, dat er meer aandacht moet komen voor beginnend dementerenden, zeker als
die zelfstandig of alleen wonen. Hun aantal zal de komende jaren groeien.

Jeugdzorg
Het Middelpunt is ook voor ouders en jeugdigen de eerste plek om zich te melden. Daar
zorgt men, indien nodig, voor een goede en snelle verwijzing naar gespecialiseerde voorzieningen.
Tussen de scholen, de hulpverlening voor jeugdigen en hun ouders is een goede samenwerking onontbeerlijk.
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:
- de maximale wachttijd van 6 weken niet wordt overschreden;
- het schoolmaatschappelijk werk snel ingezet kan worden door de scholen om de situatie
in kaart te brengen. Zo nodig, wil de PvdA specifiek voor deze activiteit extra middelen beschikbaar stellen.
Jongeren
De PvdA wil samen met het college en jongeren zoeken naar plekken waar zij zo veel mogelijk vrij onder elkaar kunnen zijn. Zo ervaren omwonenden minder probleemgedrag en wordt
zo min mogelijk aan repressie toegekomen. Maar wangedrag van (groepen) jongeren dient
aangepakt te worden. Zo nodig door stevige handhaving.
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:
- het college samen met de jongeren zoekt naar geschikte plekken;
- daar geld beschikbaar voor wordt gesteld.

Armoede en schuldhulpverlening
Armoede leidt tot sociaal en maatschappelijk isolement. De stijgingen van de woonlasten en
zorgkosten zorgen voor toename van het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening.
Schulden leiden in de regel tot meer schulden. Onze schuldhulpverlening moet gericht zijn
op de mensen zelf en op het doorbreken van vicieuze cirkels waardoor mensen in de schulden blijven zitten.
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:
- de toegang tot de schuldhulpverlening laagdrempelig moet zijn en de samenwerking tussen schuldhulpverlening, Middelpunt en corporaties optimaal;
- wij specifieke aandacht blijven houden voor kinderen die opgroeien in armoede;
- wij maximaal inzetten op vroegsignalering ter voorkoming van problematische schulden;
- wij alleen werken met bewindvoerders die voldoen aan het keurmerk bewindvoering;
- wij marktwerking in de schuldhulpverlening afwijzen.
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Leefbare buurten en Veiligheid
Eigenlijk spreekt het vanzelf: iedereen wil graag wonen in een leefbare buurt, of dit nu in een
stad of in een dorp is. Leefbaarheid is een zaak van overheid, inwoners, ondernemers en instellingen samen. Wij willen iedereen verbinden om samen te komen tot een plan waarin
aandacht is voor al deze facetten en dat is toegesneden op de specifieke situatie in de buurt.
Een leefbare buurt moet ook veilig zijn. Dat is een basisbehoefte en begint dichtbij onszelf.
Een veilige omgeving is een zaak voor iedereen. Daarom is (sociale) veiligheid voor ons een
speerpunt. Samen streven we ernaar om onze leefomgeving veiliger te maken. Die veiligheid
willen wij bevorderen door waar we dat kunnen de samenwerking van gemeente met vrijwilligers, welzijnswerkers en politie te faciliteren. Maar ook door steeds oplettend te zijn op signalen of ontwikkelen die politieke aandacht vergen. Wij ondersteunen initiatieven als burgernet, whatsapp groepen en het signalerende burgeroog bij plotselinge veranderingen in onze
omgeving. Dat soort signalering is een goede zaak maar we weten dat alleen de overheid
het recht heeft om waar nodig met harde hand op te treden.
Een bijzonder punt is de verkeersveiligheid in de buurt van scholen. Met name voor ouders
die hun kinderen met de auto naar school brengen geldt dat die moeten worden uitgedaagd
hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Goed gedrag is effectiever dan een verbiedende
overheid.

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:
- wij de samenwerking van gemeente met vrijwilligers, welzijnswerkers en politie waar mogelijk faciliteren;
- wij initiatieven als burgernet, whatsapp groepen en het signalerende burgeroog bij plotselinge veranderingen in onze omgeving ondersteunen;
- wij voor meer wijkagenten en toezichthouders pleiten;
- wij in de raad steeds benadrukken dat wij van de portefeuillehouder (burgemeester) een
actieve inbreng in het zogeheten driehoeksoverleg verwachten.

Sport

Er zijn in onze gemeente veel sportverenigingen met een groot bereik onder onze inwoners.
Sport is belangrijk voor iedereen: voor de gezondheid, als middel voor participatie, voor de
gezelligheid, om spelregels te leren die je ook in het gewone leven nodig hebt, te leren samenwerken en ga zo maar door. Sport wordt met name in verenigingsverband georganiseerd. Verenigingen worden met name gedragen door vrijwilligers.
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:
- wij inzetten op voldoende en kwalitatief goede faciliteiten voor het kunnen beoefenen van
sport (zowel solo sport als in teamverband en zowel in als buiten verenigingsverband);
- wij de deelname van kinderen aan sport van niet-draagkrachtige ouders (minder dan
130% van het wettelijk sociaal minimum) blijven bevorderen;
- wij besturen van sportverenigingen en de sportadviesraad actief ondersteunen.
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Cultuur
In Landsmeer is op het gebied van cultuur veel te vinden: o.m. bibliotheek, museum, amateurtoneel, koren, schilderclubs en orkesten. Voor de PvdA is van belang, dat alle vormen
van cultuur van waarde zijn.
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:
- wij ons inzetten voor de culturele voorzieningen en deze willen behouden in het kader van
leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Landsmeer;
- wij het belangrijk vinden de muzieklessen op de basisscholen te behouden;
- wij de bibliotheek van grote waarde vinden. Wij zien de bibliotheek als een laagdrempelige ontmoetings- en leerplaats voor bewoners. Dat betekent ook dat er in de bibliotheek
een bijdrage geleverd wordt aan de bestrijding van analfabetisme en laaggeletterdheid.

3 Leven in een duurzame en groene omgeving
Voor de PvdA is duurzaamheid belangrijk. De klimaatverandering, de toename aan regenwater en de CO2-uitstoot baren ons zorgen. Ook de lokale overheid heeft een bijdrage te
leveren aan het verduurzamen van onze leefomgeving. Er is nu versnelling nodig want de
verduurzaming gaat op dit moment te traag.
Het drukke gemotoriseerde verkeer op de A-10 en langs het Lint tast de luchtkwaliteit in
Landsmeer aan. Om gezondheidsrisico’s voor de omwonenden te verminderen, vinden wij
het nemen van maatregelen nodig.
Wij prijzen ons gelukkig met het vele groen - en water - in onze mooie gemeente. Behoud
en zo mogelijk versterking van de natuurwaarden van Ilperveld, Landsmeerderveld en Het
Twiske staan bij ons hoog op de agenda.
Duurzame energie

De PvdA vindt dat we nadrukkelijk alle opties voor duurzame alternatieve energiebronnen
moeten onderzoeken in onze gemeente, dus ook aardwarmte, wind- en zonne-energie.
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:
- de ambitie moet zijn dat dat Landsmeer in 2025 CO2-neutraal is;
- wij stimuleren dat er binnen Landsmeer windmolens worden geplaatst langs de A10;
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- wij het gebruik van aardwarmte en zonnepanelen stimuleren door voorlichtingscampagnes
te organiseren en subsidies uit een daarvoor in te stellen fonds te verstrekken;
- er een informatiepunt komt binnen Landsmeer waar iedereen terecht kan met vragen over
duurzaamheid;
- we gemeentelijke gebouwen die daarvoor nu al geschikt zijn voorzien van zonnepanelen
of –collectoren;
- de gemeente zelf 100% duurzame stroom blijft inkopen en dat ook bevordert bij haar leveranciers en subsidieontvangers;
- wij met de corporaties afspraken maken over kleinschalige energieopwekking voor en
door huurders.

Luchtkwaliteit
Schone lucht is cruciaal voor onze gezondheid. Helaas is de kwaliteit van de lucht op sommige plekken in Landsmeer zorgelijk, in het bijzonder langs het Zuideinde.
Het stimuleren van openbaar vervoer, elektrisch rijden en fietsen levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid, maar ook aan het tegengaan van luchtvervuiling.
De toename van het gebruik van houtkachels (en open haarden) in Landsmeer heeft een negatief effect op de luchtkwaliteit. Houtrook levert daarbij gezondheidsrisico’s voor mensen in
de directe omgeving op, in het bijzonder voor ‘gevoelige groepen’ (mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten).
Luchtkwaliteit heeft in de landelijke gebieden ook te maken met de veehouderij. Hoewel in de
gemeente nog geen sprake is van intensieve veehouderij blijft aanvoer van mest uit andere
gebieden, met nadelige effecten zoals stankoverlast en vervuiling van het oppervlaktewater
een punt van aandacht.
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:
- de uitstoot van fijnstof in de gemeente wordt onderzocht en waar mogelijk maatregelen
worden getroffen. Uitgangspunt is dat op zoveel mogelijk plaatsen in de gemeente wordt
voldaan aan de Europese normen;
- nagegaan wordt of een milieuzone rond het Zuideinde praktisch realiseerbaar is om zo
de luchtkwaliteit niet verder aan te tasten. Bijvoorbeeld door het weren van extra vervuilende motorvoertuigen (oldtimers, zware vrachtwagens en oude tweetact brommers).
- gemeentelijke fietspaden en -stroken op het hoogste onderhoudsniveau worden onderhouden en de (hoofd)fietsroutes bij gladheidsbestrijding prioriteit krijgen;
- door het aanleggen van oplaadpunten/snelladers we het gebruik van elektrische voertuigen stimuleren. Landsmeer geeft het goede voorbeeld met haar eigen elektrische wagenpark;
- de gemeente een lokale voorlichtingscampagne over de gezondheidsrisico’s van houtstook start;
- er een stookverbod komt voor houtkachels - bij mist en windstil weer.

Water
Landsmeer beschikt over veel groen en water. De chemische en ecologische kwaliteit daarvan water wordt negatief beïnvloed door menselijke activiteiten. In het bebouwde deel van de
gemeente, met name de kern Landsmeer, is minder oppervlaktewater aanwezig. Met de toenemende neerslaghoeveelheden als gevolg van klimaatverandering neemt het risico van wateroverlast in het bebouwde gebied toe. Dit wordt nog versterkt door de trend dat steeds
meer mensen het groen in de tuin vervangen door tegels.
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:
- de openbare ruimte natuurlijk, ecologisch, en zonder gebruik van giftige stoffen beheerd
wordt;
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- wij burgers aanmoedigen om hun regenwater af te voeren op eigen terrein;
- wij er bij woningcorporaties op aandringen hun huurders te stimuleren hun tuin groen in te
richten.

Natuur en recreatie
In de gemeente Landsmeer is de natuur dichtbij huis. Het Ilperveld en het Twiske zijn maken
Natura 2000 gebieden. Het behoud en zo mogelijk versterken van de natuurwaarden is voor
de PvdA van groot belang. Dat is goed voor de biodiversiteit, denk hierbij aan de weidevogels, en het behoud van ons cultuurlandschap.
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:
- Landsmeerse parken, recreatiegebieden en natuurlandschappen deze functies blijven houden. De belangrijkste bijdrage daarin is het actief meedenken over oplossingen voor goed en betaalbaar beheer in de toekomst;
- het Nederlands Natuur Netwerk (triple N) geen belemmering mag zijn voor verdere
ontwikkelingen in het kunnen voorzien in de eigen bekostiging van het Twiske;
- boeren een belangrijke rol hebben in behoud en ontwikkeling van duurzaam natuurbeleid;
- we de openbare ruimte beheren door natuurlijk en ecologisch bermbeheer, variatie in beplanting van perkjes en groenstroken, en een gematigd kapbeleid.

Afval
De PvdA vindt dat de hoeveelheid afval die gestort of verbrand wordt, zoveel mogelijk moet
worden teruggebracht. Daarom zijn wij voor het scheiden van afval zodat de grondstoffen
kunnen worden hergebruikt.
Verder vinden we het belangrijk om zwerfafval zo veel mogelijk te voorkomen en bestrijden.
Dit niet alleen vanwege de storende aanblik en mogelijke risico’s voor de volksgezondheid,
maar ook omdat het goedkoper is. Zwerfvuil trekt meer vuil aan.
Terreinbeheerders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid voor het opruimen van
(zwerf)vuil. Initiatieven van inwoners en vrijwilligers (in de vorm van opruimacties) juichen wij
van harte toe.
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:
- we samen met de inwoners gaan zoeken naar de beste mogelijkheden om de hoeveelheid (rest)afval te beperken;
- we gaan bezien of afval met andere meer duurzame ophaalauto’s kan worden ingezameld;
- het ophalen en wegbrengen van de verschillende soorten afval (glas, papier, plastic)
waar mogelijk verder worden verbeterd;
- we vrijwilligers willen ondersteunen bij opruimacties.
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4 Bestuur en bestuurlijke toekomst
Bestuur
Wij kiezen voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en zichzelf zijn. Een veilige
en open samenleving. De gemeente is er voor haar bewoners. Gemeenten krijgen steeds
meer taken. Wij vinden de decentralisaties in het sociale domein en de versterking van posities van gemeenten ten opzichte van woningbouwverenigingen goede ontwikkelingen. We
zien ook nadelen: veel beleid en taken in het sociale domein worden uitgevoerd in regionale
samenwerkingsverbanden. Landsmeer is een kleine gemeente en heeft in deze samenwerkingsverbanden een relatief kleine stem (zie ook bij bestuurlijke toekomst).
Tegelijkertijd verandert de taak- en rolopvatting van de gemeente en de verwachtingen die
de bewoners hebben. De rol van de gemeente is daarbij steeds afhankelijk van de vraag die
voorligt, van normerend tot faciliterend. Soms is er zelfs geen rol meer. Samen met inwoners
en organisaties wordt invulling gegeven aan de veranderende verhoudingen.
Dit zal ook concreet aan de orde zijn bij de invoering van de Omgevingswet (verwacht in
2021) - de basis voor een nieuw stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Daarmee krijgt elke gemeente meer zeggenschap over haar eigen leefomgeving, waartoe dan
ook nadrukkelijk welzijn en gezondheid worden begrepen.
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:
- de gemeente een duidelijk kader vaststelt waarbinnen en onder welke voorwaarden initiatieven van inwoners ondersteund kunnen worden. Daarbij geldt onder meer dat initiatieven van bewoners:
- uitgaan van het idee dat iedereen mee moet kunnen en mogen doen;
- niet in strijd mogen zijn met de wet of het algemeen belang;
- initiatieven van bewoners blijven en niet door de gemeente worden overgenomen;
- initiatieven van inwoners geen alternatief zijn voor de representatieve democratie.
Bestuurlijke toekomst

In 2014 constateerde de gemeenteraad dat Landsmeer het als zelfstandige gemeente niet
kan volhouden. Redenen hiervoor zijn de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie, de
kwaliteit van de dienstverlening en onvoldoende bestuurskracht om regionaal een rol van betekenis te spelen.
Nu, bijna vier jaar later, is de situatie alleen maar nijpender geworden.
In de tussentijd is gebleken dat de eerste voorkeur van de raad voor fusie van de ambtelijke
gemeentelijke organisaties van Landsmeer, Oostzaan, Wormerland en Waterland niet haalbaar is.
11

Daarbij was en is de PvdA van mening dat alleen een fusie van de ambtelijke organisaties
onvoldoende soelaas biedt voor de situatie. Er is meer nodig voor een bestendige oplossing,
en wel een bestuurlijke fusie waarmee een grotere gemeente (van minimaal 50.000 inwoners) tot stand komt. Het steeds goed informeren en in gesprek blijven met de inwoners over
(proces en inhoud van) de bestuurlijke toekomst is van essentieel belang voor het creëren en
behouden van draagvlak.
De PvdA hecht daarnaast, net als de bewoners, veel waarde aan de eigenheid en het bijzondere karakter van Landsmeer. Meer concreet de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten. Voor de PvdA is het waarborgen hiervan een voorwaarde bij de fusie.
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat
- bestuurlijke fusie het uitgangspunt blijft;
- in 2018 duidelijk moet worden of een bestuurlijke fusie tussen Landsmeer, Waterland en
Edam-Volendam reëel is, door een positief besluit van de drie gemeenteraden;
- indien deze gemeenten bestuurlijke fusie afwijzen, Landsmeer in overleg gaat met de mogelijke andere partners (Amsterdam, Purmerend);
- we aan een bestuurlijke fusie de volgende voorwaarden stellen:
- aandacht voor de eigenheid van Landsmeer (en de andere gemeenten) en
- bereikbare laagdrempelige dienstverlening voor bewoners.
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