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Inleiding
Door zijn omvang en historische ontwikkeling heeft Oostzaan op
verschillende gebieden een sterk samenhangende gemeenschap.
Er zijn veel verenigingen waar mensen samenkomen en een
gemeenschappelijk doel beogen.
Samen - op het gebied van sport met een voetbalvereniging, een
korfbal-, een schaats-, een tennis- en een volleybalvereniging.
Het CDA zal zich dan ook blijven inzetten voor een structurele
oplossing voor de Sporthal Oostzaan.
Samen - op het gebied van cultuur – welke gemeente van zo’n
geringe omvang als Oostzaan heeft drie muziekgezelschappen,
een accordeonvereniging, enkele zangkoren en een
operettegezelschap?
Wij hebben waardering voor de verenigingen en alle vrijwilligers op
verschillende terreinen, die deze en andere organisaties draaiende
houden.
Het CDA zal zich ook in de komende raadsperiode inzetten voor
ondersteuning en behoud van dit rijke verenigingsleven. Dit op
basis van haar Christelijke uitgangspunten: rechtvaardigheid,
solidariteit, verantwoordelijkheid, zorg voor mens en dier en
respect voor Gods schepping.
Op basis hiervan richt het CDA zich in de komende periode op de
volgende punten:
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Samen voor de zorg
Zorg omvat een breed terrein. Elke gemeenschap kent mensen die
extra aandacht behoeven: mensen met een beperking, ouderen
en mensen die vereenzamen. Het CDA acht het de
verantwoordelijkheid van de gemeente om hierin een duidelijk
beleid te voeren. Problemen als gezondheid en veiligheid, maar
ook werkloosheid, problematische schulden en verslavingen
dienen de aandacht te hebben van het gemeentebestuur. Samen
met andere instanties dient de gemeente adequate hulp te bieden
aan al deze kwetsbaren. De problemen van de overheveling van
het sociaal domein naar onze gemeente zijn grotendeels
overwonnen. Het CDA zal zich sterk maken voor het op voldoende
peil houden van de financiële reserve op dit sociaal domein.
Het CDA heeft waardering voor ons Medisch Centrum de Kolk en
het zorgcentrum de Lishof. Ondanks de werkdruk is de inzet van
het personeel bewonderingswaardig. Op initiatief van het CDA is
de dagbesteding in de Lishof behouden. Een goede ontwikkeling is
ook de inloop in de Lishof en de koffie-uurtjes welke zowel in beide
kerken als in de Kunstgreep worden gehouden. Het CDA juicht dit
alles toe.
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Samen voor onze zelfstandigheid
Zelfstandigheid van Oostzaan is voor het CDA een belangrijke
voorwaarde om de samenhang van onze gemeenschap in stand
te houden. Zowel Oostzaan als Wormerland willen hun bestuurlijke
zelfstandigheid behouden door samen te werken in
OVER-gemeenten. Uitbreiding van deze samenwerking, met
andere landelijke gemeenten in onze omgeving, acht het CDA op
korte termijn noodzakelijk. Het CDA vertrouwt erop dat de voltallige
Oostzaanse raad zich inzet voor de versterking van OVERgemeenten en de zelfstandigheid van Oostzaan. De reorganisatie
binnen OVER-gemeenten was onvermijdelijk, er worden goede
stappen gezet om de organisatie op het gewenste niveau te
brengen. Hierdoor moet bereikt worden dat de dienstverlening aan
burgers en bedrijven op een hoger niveau komt.
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Samen voor onze leefomgeving
Het CDA pleit voor meer aandacht voor een schone leefomgeving.
Aandachtspunten zijn:
- het frequenter legen van de glascontainers;
- het tegengaan van zwerfvuil rond deze containers en op
andere plaatsen in het dorp
- het tijdig legen van de openbare afvalbakken
Daarnaast wil het CDA meer aandacht voor handhaving en
toezicht op:
- onderhoud van overhangend groen langs de stoepen
- verbetering van de begaanbaarheid van de stoepen
- tijdig herstel van uitgevallen straatverlichting
Verder blijft het CDA zich inzetten voor vermindering van de
luchtvervuiling door het instellen van een 80km-zone op de
snelwegen rond ons dorp. Het karakter van het Oostzanerveld en
de Twiskepolder dient gehandhaafd te blijven. Uitbreiding A7, A8
mag niet ten koste gaan van het Oostzanerveld.
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Samen voor onze (verkeers)veiligheid
Het verkeer is de laatste jaren explosief toegenomen. Oostzaan als
lintdorp is ingeklemd tussen Zaanstad, Amsterdam en de
forensenstad Purmerend. Helaas wordt ons dorp door velen
gebruikt als sluipverkeersader tussen genoemde steden. De
voorgestelde initiatieven tot tegengaan van dit sluipverkeer
juichen wij toe. Wij moeten echter vaststellen dat, ondanks
herhaald aandringen van het CDA, de verkeershandhaving nog
steeds tekortschiet. Wij pleiten er voor dat, naast plaatsing van
camera’s tegen het sluipverkeer, ook flitspalen worden geplaatst
voor het terugdringen van het te hard rijden. Het uitblijven daarvan
maakt fietsers in ons dorp uiterst kwetsbaar.
Het CDA vindt het onverantwoordelijk dat voetgangers met een
hulpmiddel of bijvoorbeeld een kinderwagen, de rijweg op moeten
omdat het trottoir te smal is of omdat er lantaarnpalen midden op
de stoep zijn geplaatst.
Het CDA is faliekant tegen het maken van parkeervakken op de
stoepen. De op deze vakken vaak slordig geparkeerde auto’s
belemmeren eveneens de doorgang voor de voetgangers, zeker
voor hen die gebruikmaken van bijvoorbeeld een rollator.
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Samen voor onze Woningbouw
Er is nog steeds een groot aantal woningzoekenden in Oostzaan.
Het CDA pleit er al geruime tijd voor om meer woningen te
bouwen. Met name uitbreiding van het aantal sociale
huurwoningen is nodig. Dat ook statushouders een woning krijgen
acht het CDA een rechtvaardige zaak. Wel dient er vanuit de
overheid een evenwicht te worden gevonden tussen het aantal
toegewezen woningen aan statushouders en Oostzaners. Ook
achten wij het noodzakelijk dat er ruimte komt voor huurwoningen
boven de grens van de sociale huurwoningen. Het CDA dringt er
op aan het collectief particulier opdrachtgeverschap te stimuleren.
Ook het aloude CDA standpunt van “bouwen op vaders erf” komt
de beschikbaarheid van meer woonruimte ten goede. Het
“bouwen op vaders erf” biedt ook perspectief t.a.v. de steeds
grotere behoefte aan mantelzorg.

Samen voor de jeugd
De jeugd heeft de toekomst, ook in ons dorp. Het CDA is blij met
het jeugdwerk in ons dorp en de initiatieven die door en voor hen
worden ondernomen. Het ondersteunen en faciliteren van
initiatieven door en voor de jeugd acht het CDA een belangrijke
taak voor de gemeente.
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Samen voor werkgelegenheid en bedrijvigheid
Oostzaan kan trots zijn op haar ondernemers. De gemeente mag
zich positiever opstellen richting de bedrijven in ons dorp. Wij willen
dat de gemeente bedrijven de ruimte biedt door de, over het
algemeen als moeizaam ervaren, regels en procedures tot een
minimum te beperken.
In het overleg tussen het college en de Contactgroep Bedrijven
Oostzaan dient mede te worden ingezet op het stimuleren van
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Samen voor onze financiën
De financiële positie van onze gemeente is in de afgelopen
periode aanmerkelijk verbeterd. Dit is echter geen reden om
achterover te leunen. Het blijft noodzakelijk om strak financieel
beleid te voeren. Met name de afwijking tussen begroting en
realisering dient te worden verbeterd. Lastenverzwaring voor onze
inwoners dient zo veel mogelijk te worden beperkt.
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Tenslotte
De komende raadsperiode zal het CDA zich weer inzetten voor ons
mooie dorp, constructief, maar waar nodig ook kritisch. We
hebben een sterke en unieke gemeenschap. Door samenwerking
tussen de gemeentelijke overheid en de Oostzaanse bevolking
kunnen wij de noodzakelijke kracht behouden om de komende
jaren zelfstandig door te gaan.

CDA Oostzaan –

staan we sterk !
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