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Op weg naar 21 maart 2018: voorwoord van D66-lijsttrekker Siefko Julius
Het gaat goed met Oostzaan.
De afgelopen raadsperiode kenmerkte zich door bestuurlijke stabiliteit. Met name D66 was
vier jaar geleden de initiator van de huidige coalitie bestaande uit VVD, GroenLinks en D66.
Dat heeft, ondanks de aanwezige verschillen tussen de partijen, goed gewerkt door duidelijke
afspraken vooraf in het coalitieakkoord en elkaar over en weer wat gunnen.
De ambtelijke samenwerking met Wormerland is helaas niet uitgebreid. Landsmeer en Waterland hebben nog geen keuzes gemaakt. Oostzaan en Wormerland hadden die keuze in 2010
bij de vorming van OVER-gemeenten al wel gemaakt en hebben in 2017 opnieuw de verantwoordelijkheid genomen door te investeren in OVER-gemeenten om zodoende de continuïteit
en kwaliteit van dienstverlening ook in de komende jaren op het gewenste niveau te brengen.
Het coalitieakkoord is door het College in goede samenwerking met de Raad voor het merendeel uitgevoerd. D66 heeft daarbij bewust gekozen om de discussie in de Raad op de inhoud
te voeren en zich open op te stellen voor de inbreng vanuit de oppositie.
De speerpunten uit het D66 verkiezingsprogramma zijn vrijwel zonder uitzondering gerealiseerd. Op enkele onderdelen zoals jeugdbeleid en wonen zijn de doelstellingen echter niet
gehaald. Daar zal in de komende jaren extra op ingezet moeten worden.
De financiën zijn op orde en het financieel perspectief voor de komende jaren ziet er goed uit.
Dat geeft een nieuw College de ruimte om tot nieuwe beleidskeuzes te komen.
Tegen die achtergrond presenteert D66 hierbij het verkiezingsprogramma voor de periode
2018-2022 onder het motto ‘D66 krijgt het voor elkaar’.
De speerpunten uit ons verkiezingsprogramma willen wij in de komende jaren graag realiseren
in goede samenwerking met de andere partijen in de Raad, in het belang van Oostzaan en
haar inwoners.

Inhoudsopgave
Resultaten. De speerpunten uit het D66 verkiezingsprogramma zijn vrijwel zonder uitzondering gerealiseerd. Wij blikken terug op onze speerpunten van vier jaar geleden en leggen verantwoording af.
Speerpunten. Vanuit de vijf D66 richtingwijzers en een korte inleiding op belangrijke thema’s
geven wij in onze speerpunten beknopt weer waar D66 Oostzaan aan wil werken in de periode
2018 - 2022.
Mensen. Lokale politiek is boven alles mensenwerk. Daarom stellen hier de kandidaten van
D66 Oostzaan aan u voor. De klik tussen mensen, die via verkiezingen worden samengebracht
tot een gemeenteraad, is cruciaal voor een goed bestuur. Raadsleden moeten enthousiast,
integer en benaderbaar zijn. D66 Oostzaan komt met de grootste lijst die onze partij ooit heeft
gehad in ons dorp. Het is een goede mix van mensen die al jaren actief zijn binnen D66 en
enthousiaste nieuwkomers. Allen staan zij midden in de Oostzaanse samenleving.
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D66 krijgt het voor elkaar: onze D66-resultaten 2014 – 2018
De raadsperiode 2014 - 2018 kenmerkte zich door stabiliteit in de gemeenteraad. Vergeleken
met de roerige perioden in de jaren daarvoor heeft een coalitie met de twee ‘uitersten’, VVD
en GroenLinks, met D66 als verbindende factor, het dorp rust gebracht. Dit was ook een van
onze speerpunten aan het begin van de afgelopen periode. Geen gedoe en gedonder meer in
de Oostzaanse politiek, maar professioneel samenwerken voor het behoud van de zelfstandige gemeente Oostzaan en in het belang van inwoners, organisaties en bedrijven.
D66 heeft deze periode bijna al haar speerpunten weten te realiseren. Sommige punten blijken met de kennis van nu niet meer relevant of opportuun, maar het haalbare is gerealiseerd.
Wij leggen hier dan ook met enige trots verantwoording af over onze resultaten:
Inwoners betrekken bij het bestuur
• Het vroegtijdig betrekken van inwoners door middel van burgerparticipatie is nu echt
op poten gezet. Een pilot voor het noorden van het dorp inclusief Kerkbuurt en Burgemeestersbuurt bracht de discussie over de verkeersinrichting van het hele dorp op
gang. Op initiatief van onze wethouder werden ook de inwoners die aan het lint wonen
geënthousiasmeerd om de nu in gang gezette veranderingen aan het lint vorm te geven. De raad heeft de kadernota burgerparticipatie vastgesteld, waardoor burgerparticipatie nu een vaste plek heeft in het beleid van de gemeente. Dit geldt niet alleen
voor verkeer, maar ook bijvoorbeeld voor bouwprojecten en speelplaatsen.
Financiën en zelfstandigheid
• Oostzaan is een zelfstandige gemeente en de financiën zijn op orde. Door de hoge kosten van ons moderne gemeentehuis is er minder ruimte voor nieuw beleid dan in gemeenten van vergelijkbare grootte. Door de inzet van onze wethouders financiën is
het gelukt om in Oostzaan de begrotingen sluitend en op orde te brengen. We zien in
dit opzicht de toekomst met vertrouwen tegemoet.
• D66 is in de regio deze periode volop in gesprek geweest om een grotere ambtelijke
samenwerking dan alleen met Wormerland te realiseren. Ondanks het feit dat onze
groene buurgemeenten nog geen keuzes hebben kunnen maken, blijven wij voorstanders van een niet-vrijblijvende samenwerking met Landsmeer en Waterland.
Onderwijs en Jongeren
• In Oostzaan is op een dorpse manier, onder aansturing van onze wethouder, gewerkt
aan het Integraal Kind Centrum (IKC). Vanuit de gedachte dat kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en basisschool onder hetzelfde dak, de kwaliteit van het spelend leren een
impuls geeft. In overleg met de leerkrachten heeft dit ertoe geleid dat in iedere school
in Oostzaan inmiddels een aanbieder van peuterspeelzaalwerk of een kinderdagverblijf gevestigd is.
• Onze wethouder is trekker voor het project ‘Gezonde school’ in de regio. Als eerste
school in Oostzaan heeft De Rietkraag door een impuls van sportactiviteiten het daar
bijbehorende certificaat gekregen. De Kweekvijver is actief op het gebied van antipestgedrag.
• Door de groei van het Noordelijk deel van het dorp is uitbreiding van de Noorderschool
noodzakelijk gebleken. D66 heeft er deze periode voor gestreden dat de NoorderD66 krijgt het voor elkaar: onze D66-resultaten 2014-2018
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school met één extra lokaal kan uitbreiden en dat er extra ruimte komt voor parkeren.
Daarop vooruitlopend is er tijdelijk een noodlokaal op het daarnaast gelegen perceel
Gans geplaatst. Verdere uitbreiding is echter vanwege de ruimtelijke situatie niet realistisch.
Het jongerenwerk is geprofessionaliseerd door de stichting Raaz in te zetten. Die probeert via een jongerenraad en ambulante activiteiten iets te betekenen voor deze
groep. Helaas is voor het jongerenbeleid bestemde budget in deze periode in geen
enkel jaar helemaal uitgegeven. Daardoor is dit inmiddels steeds kleiner geworden.
D66 had dit graag anders gezien. Het creëren van een vaste ‘jongerenontmoetingsplaats’ (JOP) in een soort container bleek zowel financieel onhaalbaar, als ook politiek
onwenselijk. Wij zijn verbaasd dat er op drie plaatsen in het dorp, zonder burgerparticipatie, JOP’s in de vorm van bankjes gerealiseerd zijn.

Zorg en Welzijn
• D66 heeft er altijd voor gestaan dat meer ondersteuning voor mantelzorgers noodzakelijk is en dat wachtlijsten in de jeugdzorg zoveel mogelijk tegengegaan moeten worden.
• D66 is er trots op dat onze wethouders de afdeling sociale zaken weer teruggebracht
hebben naar Oostzaan. Dat maakt de lijnen veel korter. Dat hebben we teruggezien bij
de schuldhulpverlening, het armoedebeleid - zoals de ondersteuning van kinderen uit
gezinnen met een laag inkomen - en een effectievere begeleiding naar werk.
Dierenwelzijn en Groen
• Oostzaan is altijd een groene buffer tussen Amsterdam en Zaanstad gebleven. Om dit
te versterken heeft dit college steeds geïnvesteerd in het behoud van het Oostzanerveld.
• Bestaande subsidierelaties met de Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek, Zaanse
Stichting Dierenzorg en met het Dierenasiel Amsterdam-Noord/Oostzaan zijn geïntensiveerd en aangepast aan de actuele situatie
• Er zijn in elke wijk hondenpoepbakken gerealiseerd en de meldingen van overlast door
hondenpoep zijn daardoor duidelijk afgenomen. Hondenbezitters kunnen nu - beter
dan voorheen - hun eigen verantwoordelijkheid nemen.
Wonen en Werken
• D66 heeft zich hard gemaakt voor meer vrije-sector-huurwoningen om doorstroming
vanuit de sociale huurwoningen te bevorderen en meer kansen te creëren voor Oostzaanse jongeren die geen vast contract kunnen krijgen, maar te veel verdienen voor
een sociale huurwoning. De mogelijkheden om dit te realiseren zijn vooralsnog te beperkt gebleken.
• In overleg met de Contactgroep Bedrijven Oostzaan (CBO) is er regelmatig overleg geweest over de eventuele voor ondernemingen overbodige gemeentelijke regelgeving.
Daarnaast werd bedrijven ondersteuning aangeboden in hun zoektocht naar geschikt
personeel, ook onder arbeidsgehandicapten. Onder meer door onze lokale werkmakelaars, die nu weer vanuit Oostzaan werken. Op initiatief van onze wethouder is er, in
overleg met het CBO, een avond over de mogelijkheden van de participatiewet georganiseerd.
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Straten, stoepen en parkeren
• De veiligheid van voetgangers en fietsers is een van onze speerpunten geweest. Er is
budget vrijgemaakt om het Zuideinde en de Kerkstraat opnieuw in te richten. Dit moet
leiden tot beter begaanbare stoepen voor bijvoorbeeld mensen met rollators en kinderwagens.
• D66 is altijd tegen de blauwe zone op het Hannie Schaftplein geweest. Er zijn al de
nodige stappen gezet om tot afschaffing te komen. Helaas heeft dit nog niet tot succes
geleid.
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D66 krijgt het voor elkaar: D66-speerpunten voor 2018-2022
Leidend voor D66 zijn onze vijf richtingwijzers zoals deze op de titelpagina te zien zijn. Hieronder een aantal thema’s en daarna de speerpunten voor 2018-2022. Deze zijn kort en bondig
geformuleerd voor een goede leesbaarheid.
Zelfstandig:
Wij kiezen voor een zelfstandig Oostzaan, een gemeente met een menselijke maat waar de
lijnen tussen bestuur en inwoners, organisaties en bedrijven kort en direct zijn. Om de continuïteit en kwaliteit van dienstverlening te waarborgen is, via een ambtelijke fusie met Wormerland, OVER-gemeenten gevormd. Voor een krachtige positie in de Metropool Regio Amsterdam is een niet-vrijblijvende samenwerking met buurgemeenten als Landsmeer en Waterland meer dan gewenst. Mocht die samenwerking er binnen één á twee jaar niet komen,
dan zal een bestuurskrachtonderzoek en een traject van burgerparticipatie in gang gezet worden over de bestuurlijke toekomst van Oostzaan.
Veiligheid en privacy:
D66 wil dat Oostzaan een veilige gemeente is. Daarvoor is de inzet van voldoende politie en
een BOA noodzakelijk. Privacy is een grondrecht. De gemeente heeft als taak om voor een
goede bescherming van de privacy te zorgen.
Sociaal Domein:
De toegang tot het Sociaal Domein (jeugdhulp, WMO en participatiewet) zal veilig en laagdrempelig moeten zijn, met aan de voorkant voldoende professionaliteit voor een goede
doorverwijzing. Ontschotting van de budgetten is inmiddels mogelijk.
Groen offensief:
Een groen offensief is nodig. Dat vraagt zowel om het behoud van de natuur in de groene
buffer, maar ook om aandacht voor het groen in de openbare ruimte en tuinen. Dat is van
belang om wateroverlast te voorkomen. Stimulering van duurzame energievormen is nodig.
Dat kan bijvoorbeeld door het collectief plaatsen van zonnepanelen.
Ontwikkeling van duurzame ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme in het
zgn. intensieve gebied van het Twiske dragen bij aan de exploitatie.
Onze speerpunten:
• Stabiel en zelfstandig bestuur. Een brede en stabiele coalitie is nodig in het belang van
een zelfstandig Oostzaan. Het is noodzakelijk dat een zo groot mogelijk deel van de
inwoners zich vertegenwoordigd voelt in het gemeentebestuur, zodat democratisch
genomen besluiten op een zo groot mogelijk draagvlak kunnen rekenen.
• Financiën op orde. Gezonde financiën zijn nodig voor een zelfstandig Oostzaan en zijn
een voorwaarde om goed beleid te kunnen voeren. In de afgelopen jaren is het ons
gelukt om een stabiel financieel beleid vorm te geven met sluitende meerjarenbegrotingen. Wij willen dit ook in de komende raadsperiode voortzetten. Daarmee kunnen
we het huidige voorzieningenniveau op een hoog peil houden en wellicht zelfs verbeteren.
• Inzet voor de minima. Wij zetten ons in voor een samenleving waar zoveel mogelijk
mensen mee kunnen doen ongeacht het inkomen. Dat geldt met name voor kinderen
uit gezinnen met een laag inkomen. Een sociaal vangnet voor mensen die het – tijdelijk
– niet zelf redden, een goede schuldhulpverlening en een gericht armoedebeleid zijn
hier van groot belang.
D66 krijgt het voor elkaar: D66-speerpunten voor 2018-2022
6

Verkiezingsprogramma D66-Oostzaan 2018 - 2022
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

•

Meer geld voor jongeren. In de afgelopen periode was er sprake van een onderbesteding van het budget voor jongerenbeleid, waardoor zaken zijn blijven liggen. Het budget moet weer teruggebracht worden naar het niveau van 2014. Jongeren moeten
vooral zelf de kans krijgen te experimenteren en met een beperkt budget en mogen
daarbij ook ‘fouten’ maken.
Steun aan de verenigingen. Als gemeente moeten we het rijke verenigingsleven met
uitstekende vrijwilligers blijven ondersteunen en ontwikkelen en samen onderlinge
verbindingen leggen, zoals bijvoorbeeld gebeurt in het Cultureel Platform.
Dierenwelzijn. In de komende jaren wordt onverminderd ingezet op het welzijn van
dieren. Het beleid op dat gebied en de uitvoering zijn goed op poten gezet. Een geactualiseerde nota Dierenwelzijn zal leidend zijn bij de activiteiten.
Inwoners actief betrekken. Met de nota Burgerparticipatie is een goede basis gelegd
voor het vroegtijdig en actief betrekken van inwoners. Dat zal op veel gemeentelijke
terreinen leiden tot een andere werkwijze. Het ‘in gesprek gaan met’ is leidend.
Steun voor mantelzorg. Bij zorg en WMO gaat het om maatwerk, eigen regie van clienten en professionaliteit van medewerkers. Mantelzorgers zijn daarbij van groot belang. Daarom verdienen zij een goede ondersteuning en begeleiding.
Behoud van onze sporthal. Goede sportvoorzieningen, zoals een goede sporthal, zijn
noodzakelijk voor de verenigingen en het gymnastiekonderwijs. Daarom maakt D66
zich hard voor het behoud van deze voorzieningen.
Ruimte voor ondernemers. Het is van belangs dat de gemeente zich naar ondernemers
opstelt als een dienstbare overheid, die ondersteunt en ruimte biedt.
80 km/u op de A8 en A10. Een goede luchtkwaliteit in ons hele dorp is van groot belang. Wij willen eigen meetpunten aan de oostkant van de A8. De A8 en A10 zorgen
voor luchtverontreiniging. Daarom moet de maximumsnelheid op beide wegen teruggebracht worden tot 80 km/u.
Zonnecollectief. Door het oprichten van een inwonerscoöperatie voor zonne-energie
(het zonnecollectief) kan iedereen profiteren van zonnepanelen op daken en schuren.
Gevarieerd cultuuraanbod. Een gevarieerd cultuuraanbod dat in ons dorp mensen kan
verbinden en kan onderscheiden is van groot belang. Cultuur, niet alleen van en door
professionals, maar ook door amateurs, is immers een bron van creativiteit en houdt
de samenleving een spiegel voor en moet ondersteund worden. Het kritisch oog van
een lokale omroep en een lokale pers is onontbeerlijk. Aandacht voor ons cultureel
erfgoed is van belang.
Nieuwbouw van De Rietkraag. Goed en modern onderwijs vraagt om goede onderwijshuisvesting die bij de tijd is, zodat alle kinderen een goede start in de samenleving
kunnen maken. De huisvesting van De Rietkraag is gedateerd en het gebouw is aan
vervanging toe. Nieuwbouw geeft modern onderwijs een kans.
Het beste onderwijs. In Oostzaan wordt goed onderwijs door professionele leerkrachten gegeven. Brede scholen, waar onderwijs en kinderopvang samenwerken met voorschoolse en buitenschoolse opvang, sport en cultuur, zijn in het belang van ieder kind.
Het onderwerp ‘gezonde school’ is een prima initiatief. Een gezonde leefstijl voorkomt
onnodige zorg en geeft ook betere onderwijsresultaten.
Groen offensief. Het behoud van de natuur, ook voor recreatie, is essentieel in onze
groene buffer tussen de grote steden. Maar als gemeente hebben wij ook een rol bij
de vergroening, zowel op het gebied van energie als in de openbare ruimte.
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Veilige fietsroutes. Veilige fietsroutes door het dorp, en zeker naar de scholen, zijn van
belang. Willen wij de bereikbaarheid van Oostzaan op een goed niveau houden, dan
zijn goede fietsroutes, naast goed openbaar vervoer, essentieel.
Gevarieerd woningaanbod. Een gevarieerd woningaanbod is nodig met voldoende
sociale huur, vrije sector huur- en koopwoningen. Bij het realiseren van nieuwe - en
waar mogelijk bij de renovatie van bestaande woningen - moet duurzaamheid
voorop staan, bijvoorbeeld door het realiseren van ‘nul-op-de-meter’-woningen.
Welstandsbeleid zal op diverse niveaus binnen het dorp, afhankelijk van de locatie,
(zoals bijv. lint, centrum, bedrijventerreinen) vorm krijgen. Een evaluatie van de welstandsvrije zones zal in de komende jaren plaats hebben.
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Even voorstellen: onze D66-kandidaten
Siefko Julius

Marco Olij

Wendy Moerland

Peter Hazes

Lijsttrekker en kandidaat-wethouder. Nu D66-wethouder, was daarvoor
fractievoorzitter. Bedrijfskundige en organisatieadviseur. Ervaring in directie- en managementfuncties bij ziekenhuizen, TNO en Amnesty International; jarenlang actief in (bestuurs-) functies bij kinderopvang, basisschool,
sportclub, bibliotheek, KIOZK en Hospice De Schelp. Echte liberalen vind je
bij D66! Sociaalliberalen met inzet voor bestuur, financiën en economie én
inzet voor onderwijs, cultuur en minima! Ik wil mij in het belang van een
krachtig en zelfstandig Oostzaan inzetten voor een brede en stabiele coalitie
waarbij de financiën op orde zijn. Ook zal ik mij inzetten voor een samenleving waar iedereen mee kan doen, ongeacht het inkomen. En dat geldt zeker
voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen!
D66-fractievoorzitter, daarvoor raadslid en wethouder. Leraar maatschappijleer; ervaring in onderwijs aan jongeren en actief geweest als vrijwilliger
in het Oostzanerveld. Ik zet mij als leraar in om leerlingen enthousiast en
betrokken te krijgen bij maatschappelijke ontwikkelingen. Dat wil ik in Oostzaan ook benadrukken. Ik vind dat het jongerenbeleid in Oostzaan beter kan:
het budget voor jongerenwerk moet weer terug naar het niveau van 2014.
Als gemeente moeten we het rijke verenigingsleven met uitstekende vrijwilligers blijven ondersteunen en samen onderlinge verbindingen leggen, zoals
bijvoorbeeld gebeurt in het Cultureel Platform. De activiteiten op het gebied
van dierenwelzijn zijn in de afgelopen jaren goed op poten gezet. Dat is van
groot belang
D66-fractie-assistent en daarvoor duo raadslid in Amsterdam-West. Als arts
werkzaam in een revalidatiecentrum op het gebied van hartrevalidatie. Actief binnen volleybalvereniging Compaen en beheerder van de ‘Minibieb
Oostzaan’. Ik ga mij inzetten voor het actief betrekken van inwoners, zoals
dat via burgerparticipatie nu goed in gang is gezet. Bij zorg en WMO gaat het
om maatwerk, eigen regie van cliënten en professionaliteit van medewerkers. Mantelzorgers zijn daarbij van groot belang. Daarom verdienen zij een
goede ondersteuning en begeleiding. Ik zie in mijn werk als arts dat sport
bijdraagt aan een gezond en gelukkig leven. Goede sportvoorzieningen, zoals
een goede sporthal, zijn daarom zeker noodzakelijk.
D66-fractie-assistent. Ondernemer op het gebied van ICT; tennist bij ’t
Twiske. Als ondernemer weet ik dat het van belang is dat de gemeente zich
ook naar ondernemers opstelt als dienstbare overheid, die ondersteunt en
ruimte biedt. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de recreatieve ondernemers
in Het Twiske. Wonend in het buitengebied aan de Haal besef ik dat luchtkwaliteit in ons hele dorp van groot belang is. Daarom ga ik aan de slag voor
80 km-zones op de A8 en de A10. Ook wil ik het initiatief nemen voor een
inwonerscoöperatie voor zonne-energie (het zonnecollectief), zodat iedereen kan profiteren van zonnepanelen op daken en schuren.

Even voorstellen: onze D66-kandidaten
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Aart Ruijter

Michael Metternich

Joke van der Blom

Savaş Cellatoğlu

D66-fractie-assistent. Historicus. Als leraar heb ik op de meeste scholen in
Oostzaan lesgegeven. Voorzitter van Stichting De Greep en actief voor
Stichting Jeugdtheater Oostzaan (SJOO) en Theater De KunstGreep. Ik wil
mij inzetten voor het gevarieerde cultuuraanbod dat in ons dorp mensen
kan verbinden en kan onderscheiden. Cultuur is immers een bron van creativiteit en houdt de samenleving een spiegel voor. De huisvesting van De
Rietkraag is gedateerd en het gebouw is aan vervanging toe. Van belang
is het beste onderwijs, brede scholen waar onderwijs en kinderopvang samenwerken met voorschoolse opvang, buitenschoolse opvang, sport en
cultuur. Dat is in het belang van ieder kind.
D66-fractie-assistent. ICT-programmeur Kunstmatige Intelligentie. Ik wil
mij inzetten voor een groen offensief. Het behoud van de natuur, ook voor
recreatie, is essentieel in onze groene buffer tussen de grote steden. Maar
als gemeente hebben wij ook een rol bij de vergroening, zowel op het gebied van energie als in de openbare ruimte. Wonend aan het Zuideinde
merk ik hoe veilige fietsroutes door het dorp, en zeker naar de scholen,
van belang zijn. Willen wij de bereikbaarheid van Oostzaan op een goed
niveau houden, dan zijn goede fietsroutes en een goed openbaar vervoer
essentieel. Een gevarieerd woningaanbod is nodig met voldoende sociale
huur-, vrije sector huur- en koopwoningen.
D66-raadslid, daarvoor fractievoorzitter. Actief binnen de Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting (WOV). Ervaring als gebiedsmakelaar in Amsterdam. Ik wil mij blijven inzetten voor inwoners die (tijdelijk)
een steuntje in de rug nodig hebben, daarvoor is een goed sociaal vangnet
nodig als opstap naar een mogelijk nieuw perspectief. Op het gebied van
veiligheid is de aanwezigheid van voldoende politie en een BOA noodzakelijk. Alleen dan kan er goed gehandhaafd worden. Radio 9 en Het Kompas
zijn als lokale omroep en lokale pers van groot belang met een kritisch en
beschouwend oog. Daar mogen we als Oostzaan blij mee zijn. En natuurlijk
blijf ik mij inzetten voor de zorg voor dieren!
Grafisch ontwerper en eigenaar van een bedrijf op het gebied van reclame
& drukwerk. Actief binnen tennisclub ’t Twiske. Ik zet mij in voor een gemeente en een bestuur dat toegankelijk is voor inwoners, organisaties en
bedrijven. Daarin ligt de kracht van een dorp, met korte lijnen en een benaderbaar bestuur. Dat moeten wij behouden. Het ‘buitengewoon’ groene karakter van Oostzaan, als onderdeel van de groene buffer tussen Amsterdam,
Zaanstad en Purmerend, moet behouden blijven. Dat betekent ook dat wij
moeten investeren in openbaar groen. Goed en modern onderwijs vraagt
ook om goede onderwijshuisvesting die bij de tijd is, zodat alle kinderen een
goede start in de samenleving kunnen maken.
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Penningmeester D66-fractie; bedrijfseconoom en eigenaar van een adviesbureau op het gebied van financiële dienstverlening. Ervaring in directie- en
controllerfuncties in ziekenhuizen, justitie en bedrijfsleven o.a. als controller
nieuwbouw Zaans Medisch Centrum. D66 is sociaal en liberaal en staat voor
goede financiën, goed onderwijs en goed bestuur. D66 heeft bewezen zaken
te kunnen realiseren. Ik wil mij inzetten voor een normale viering van Oud
& Nieuw in Oostzaan. Ik gun iedereen een mooie viering met vuurwerk,
maar het is niet meer normaal als Oostzaan dagenlang op een oorlogsgebied
lijkt, waarbij mens en dier bijna niet meer naar buiten durven. Daar spreken
veel Oostzaners mij op aan en ik ben het met ze eens!

Ruud van Weene

Vele jaren als fysiotherapeut gewerkt in Sociaal Medisch Centrum De Kolk.
Medeoprichter van De Kolk in 1976. Actief binnen de Oostzaanse Bridge
Club (OBC) en de werkgroep Kunst in de KunstGreep, die tentoonstellingen
inricht in De KunstGreep. Ik ga mij inzetten voor veilige fietspaden en begaanbare stoepen voor inwoners met rollators en met kinderwagens. Van
belang zijn ook goede sportvoorzieningen, zoals de sporthal voor onze verenigingen en voor onze schoolgaande kinderen. De gemeente heeft verder
als taak om voor een goede bescherming van de privacy te zorgen. Die staat
steeds meer onder druk door toenemende dataregistratie en nieuwe informatietechnieken.

Norma Lo-Fo-Wong

Paul Klarenbeek

Beeldend kunstenaar/fotograaf. Vele jaren als fysiotherapeut gewerkt in Sociaal Medisch Centrum De Kolk. Medeoprichter van De Kolk in 1976. Actief
binnen de Samenwerkende Oostzaanse Kunstenaars (SOK) en lid van het
Cultureel Platform Oostzaan. Ik wil mij inzetten voor het brede aanbod aan
kunst en cultuur en speciale aandacht op dat gebied vragen voor jongeren
en schoolgaande kinderen. Oostzaan heeft als gemeenschap bewezen veel
samen te kunnen organiseren. De tijdelijke opvang van vluchtelingen is daar
een goed voorbeeld van. Gebruik die eigen kracht! Het onderwerp ‘gezonde
school’ is een prima initiatief. Een gezonde leefstijl voorkomt onnodige zorg
en geeft ook betere onderwijsresultaten.

D66-nestor. Vele jaren fractievoorzitter en wethouder. De initiatiefnemer
en oprichter van D66 Oostzaan in 1992, samen met o.a. Siefko Julius. Ervaring in management en commerciële functies. Jarenlang actief o.a. als voorzitter van voetbalvereniging OSV. In 1984 benoemd tot erevoorzitter. Was
o.a. voorzitter van de Sporthal Oostzaan. Ik blijf mij inzetten voor een goede
samenwerking tussen de gemeenten in de regio: samen sta je sterk. Het zou
goed zijn als Wormerland, Oostzaan, Landsmeer en Waterland samen een
geluid laten horen in de Metropoolregio Amsterdam met diverse grote spelers op het veld! De historie van Oostzaan, ons erfgoed, vraagt aandacht.
Het werk van de Oudheidkamer verdient alle waardering.
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