• Voorwoord Trots op Nederland Edam-Volendam

Trots op Nederland Edam-Volendam is de enige partij die zich afzet tegen de huidige heersende
partij-elite. Maar ook is Trots op Nederland de partij die de Nederlandse cultuur wil behouden
en pertinent tegen het overheersen van andere culturen is.
Onze visie is dan ook; aanpassen aan de Nederlandse cultuur is het tonen van respect, zo niet
dan
is
men
niet
welkom
in
een
land
als
Nederland.
TROTS is fel tegen de huidige bezuinigingsnormen van dit kabinet.
Nederland wordt belast met zware bezuinigingen, vooral het bedrijfsleven (MKB) en de
ZZP-ers hebben hier zwaar onder te lijden. Edam-Volendam is gebouwd op MKB-ers en ZZP-ers
als visboeren en hardwerkenden in de bouwsector. Maar ook ouderen en de zorgbehoevende
medemens zijn zwaar de dupe geworden. TROTS is niet tegen bezuinigen maar dan wel op een
eerlijke fatsoenlijke manier. We hebben het wel over de generatie die dit land hebben
opgebouwd na de tweede wereld oorlog.
Trots op Nederland wil deze democratische inslag verduidelijken door de burger meer en
beter te laten participeren. Dit vooral laagdrempelig. Trots op Nederland is er voor de hele
gemeenschap, en dat wil zeggen, voor alle burgers in deze nieuwe gemeente.
Wij dienen het algemeen maatschappelijk belang en geen individuele belangetjes.
Trots op Nederland verafschuwt partijgebonden stokpaardjes, die vaak ten koste gaan van
anderen in onze samenleving. En voor ons is iedereen gelijk in dit land. Dit conform wat in
art.1. van onze Grondwet is vastgesteld. Geen hoge drempels meer, maar laagdrempelig
participeren en bij voorkeur op buurt- of wijkniveau.
Dit omdat velen niet trots zijn op de politiek en omdat Trots op Nederland het negatieve
imago van de politiek wil veranderen. Wij zijn van mening dat er meer is dan alleen
verkiezingen, wij willen er ook na de verkiezingen voor u zijn.
Er is meer dan alleen verkiezingen, wij willen er
ook na de verkiezingen voor u zijn.
Namens Trots op Nederland - Edam-Volendam, de Lijsttrekker Hein Vloedmans

Visie
Onze visie is dat de inwoners van Edam - Volendam recht hebben op de drie pijlers van het leven:
Een inkomen of inkomensvoorziening, een onderkomen/woning met een veilige leefomgeving en
als laatste kunnen vertrouwen op een goede zorg/verzorging.

Missie
Onze missie is om te zorgen dat er in de politiek van Edam - Volendam aandacht blijft in het realiseren
van die drie pijlers in de ruimste zins van het woord. Per pijler hebben wij daar ideeën over. Maar
TROTS op Nederland vindt dat de burgers van Edam-Volendam ook moeten kunnen meepraten over
hetgeen zij vinden dat nodig is, en nog veel belangrijker, zo er ook over mee beslissen.

Zorg
1.1 Trots op Nederland is voor een gezonde zorgsector
TROTS streeft naar een gezonde samenleving, zonder onnodige bureaucratie in de gezondheidszorg.
In
2014
al
gaat
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veel
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WMO
en
jeugdzorg.
De landelijke taken worden naar de gemeentes overgedragen met alle consequenties van dien. Deze
bezuiniging is een simpel gooi maar op het bord van een ander. De huidige regering VVD/PvdA
bezuinigd op het WMO en laat de onervaren gemeente het hierna ook nog organiseren. Los van het
feit dat de gemeenten deze taken maar deels hebben uitgevoerd in het verleden krijgen ze van de
overheid nog maar 70% van het gebruikelijke budget mee.
Dus de gemeentes worden verantwoordelijk voor een heel grote zorg maar moeten dit doen met 30 %
minder geld. Denkt u er eens over na als u vanaf morgen met de zelfde uitgaven opeens maar 70 %
van uw inkomen ontvangt. Dat geeft toch een behoorlijk dilemma.

1.2 Voor hoogwaardige dienstverlening aan senioren
Nederlanders willen in geval van ziekte zo snel en goed mogelijk geholpen worden. Ouderen hebben
recht op een goedverzorgde oude dag in een woon- en leefomgeving die hen bevalt. Daarbij krijgen
zij de zorg waarop ze recht hebben, op het moment waarop zij dit nodig hebben en op een manier die
bij hun situatie past. Want stelt u zich zelf maar de vraag als u hulpbehoevend bent of wordt: Wie
komt vandaag mijn billen afvegen?
Daar moet je toch niet aan denken. Wij vinden dat zorg goed moet zijn geregeld!
De mens heeft ook individueel in deze een eigen verantwoordelijkheid. TROTS kan helpen om fysiek,
mentaal en financieel in balans te komen.

1.3 Vrijwilligerswerk als steunpilaar van onze samenleving
Vrijwilligerswerk is een belangrijke steunpilaar voor het goed functioneren van onze samenleving.
Dit wordt daarom zo gewaardeerd en misschien nog te weinig gestimuleerd. Mantelzorg wordt
gekoesterd en ondersteund. Zonder voldoende mantelzorg en voldoende vrijwilligers is de
gezondheidszorg onbetaalbaar en kan de burger (en overheid) zijn wens om zo lang mogelijk
zelfstandig te leven nooit realiseren. TROTS vindt dat we meer gebruik moeten maken van de kennis
en ervaring van senioren. Senioren worden gestimuleerd zich in te zetten voor de samenleving. De
nieuwe gemeenteraad dient naar de mening van TROTS de haalbaarheid van en de inzet van
senioren/vrijwilligers verder te onderzoeken. Vertrouwen hebben in de kennis en kunde van de
vrijwilliger staat in deze centraal. Dit niet laten regelen door een leger van ambtenaren welke iedere
vorm van innovatie en creativiteit dichttimmeren met regels.

• Leefbaarheid
2.1 Trots op Nederland

ziet kansen met betrekking tot leefbaarheid

Breek de starre bestemmingsplannen open, geef innovatieve (bouw)concepten de ruimte.
Duurzaam veilig, maatschappelijk verantwoord ondernemen, betekend samenwerken en bezien
waar bedrijfsleven, bevolking en overheid elkaar kunnen vinden.
Indien er leegstand is, zoek dan naar creatieve concepten en mogelijkheden om dit op te lossen.
Houd niet vast aan achterhaalde en starre regelgeving, louter vanwege het feit om gelijk te krijgen of
te houden.

Om het aanzicht in de wijken te verbeteren dienen de groenvoorzieningen verbeterd te worden. Dit
kan door het aantal bomen in straten en wijken te verhogen, onkruid meer te bestrijden en te
vervangen door mooie onderhoudsarme aanplant.
We willen gaan spreken met de woningcorporaties over de mogelijkheden en de huidige
noodzakelijkheden, om samen te komen tot een efficiënt en effectief beleid over de invulling van de
sociale woningbouw en huurwoningen in de gehele gemeente.
Meet de behoefte van de bestaande bevolking van Edam - Volendam en stem daar je beleid op af.
Geen waanvoorstellingen over het al dan niet aantrekken van grote aantallen nieuwkomers. Gewoon
twee voeten op de grond en reëel de toekomst tegemoet zien.

2.2 TROTS voor een gemeente Edam - Volendam waar je oud kunt worden in je
eigen woning.
Senioren die hulp behoeven willen niet te jong naar een verzorgingshuis of verpleeghuis worden
gestuurd. Als dank voor hun levenslange inzet voor de gemeenschap van Edam - Volendam moeten
we hen daarbij ondersteunen. De nieuwe wetgeving en het regeerakkoord voor de komende jaren
verwacht dit ook van de burgers. Zorg dat ze dan minimaal de mogelijkheid krijgen en gestimuleerd
worden om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen als ze daar zelf de behoefte aan
hebben door hun woningen hiervoor aan te passen. Ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen,
dienen meer en kwalitatief betere mogelijkheden te krijgen voor kleinschalige ouderenvoorzieningen
(b.v.: aangepaste senioren woningen)

2.3 TROTS staat voor het zorgen voor goede voorzieningen voor senioren in
Edam - Volendam
Zorgvoorzieningen, mooie wooncomplexen in de mooiste delen van Edam - Volendam zodat senioren
tot op hoge leeftijd zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen vertrouwde woonomgeving.
TROTS wil in Edam - Volendam experimenteren met goede senioren complexen met aangepaste
verzorging. Dat kan o.a. door het verbouwen van bestaande woningen naar levensloop bestendige
woningen. Dit is goed voor de werkgelegenheid en er worden geen nieuwe woningen meer gebouwd
waardoor er nog meer leegstand komt van oudere woningen. Voordeel hiervan is dat er jong en oud
in
de
wijk
is
wat
elkaar
kan
helpen.
De huidige zorgcomplexen worden nu of staan op het punt vervangen of uitgebreid te worden. Zorg
daar dan voor voldoende en betaalbare aangepaste woningen waar de oudere medemens nog jaren
zelfstandig kan wonen omdat het wonen in de verzorgingstehuizen in de toekomst onbetaalbaar wordt
door de wettelijke aanpassingen.

2.4 TROTS en jong volwassenen
TROTS op jong Edam - Volendam
Jongeren worden door de politiek al snel als onmondig behandeld. De jeugd bepaalt de toekomst en
ook die van Edam - Volendam, dus zouden zij veel meer invloed willen hebben op toekomstige
ontwikkelingen. De kloof tussen de politiek en jongeren is enorm. Het bestuur in Edam - Volendam
moet veel meer doen om jeugd te betrekken bij politiek in z’n algemeenheid maar vooral bij
besluitvormingsprocessen over drastische ingrepen. Wij discrimineren niet qua leeftijd, je bent bij
TROTS welkom van 18 tot 118 jaar. Wij vragen jullie hulp om via sociale media, enquêtes, enz. ons
te laten weten wat jullie willen. Heb invloed op je eigen toekomst, zorg dat je dat niet door anderen
laat vorm geven.
Jongeren en kinderen hebben vaak geen plekken meer om zich te vermaken en op te houden.
Daarom moet er geïnvesteerd worden in jongerencentra en speelplekken in de buurt van woonwijken
waarbij handhaven van het algemene woongenot in de wijken centraal staat. Er dient niet alleen
goede opvang voor de jeugd te zijn, maar ook betere buiten en naschoolse opvang voor kinderen.

2.5 Handhaving en veiligheid
TROTS is voor stevig handhaven van de Nederlandse wetgeving. Als we al willen dat de mensen
langer zelfstandig blijven wonen dan moet dat wel veilig kunnen en niet enkel op het gebied van
gepaste zorgverlening. TROTS wil daarom de inzet van meer wijkagenten en/of Boa's die toezien op
de openbare orde en veiligheid. Deze Boa's moeten vooral toezien op de veiligheid van de burgers
en op hun eigendommen. Inzet moet gericht zijn op toezicht in de winkelcentra, parkeerplaatsen, bij
scholen en op plekken waar samenscholingen plaats vinden. Meer blauw op straat geeft vertrouwen.
Daarnaast moet ook het illegale dumpen van afval beter gecontroleerd worden. Samenwerken met
de professionals dus de politie.
De Buitengewoon Opsporingsambtenaar moet meer bevoegdheden krijgen.
Wij zijn van mening dat het gemeentebestuur haar verantwoordelijkheid moet nemen en veel harder
en vaker zou moeten optreden tegen overlastveroorzakers en tegen mensen die zich niet aan de
wetten regelgeving houden. Het bestuur zou gebruik moeten maken van alle aan haar ter beschikking
staande (juridische) instrumenten om in de gemeente Edam - Volendam een veilige en fijne
leefomgeving
te
behouden
en
waar
nodig
terug
te
brengen.
Daar waar de omringende gemeenten hard optreden tegen bijvoorbeeld drugspanden en
kamerverhuurbedrijven die zich niet aan de regels houden, gebeurt dat in Edam - Volendam
nauwelijks. Terwijl ook in Edam - Volendam wij deze problematiek kennen. Wij willen voorkomen dat
onze gemeente het afvoerputje van de regio wordt. De harde aanpak geldt niet alleen voor
drugspanden, maar ook voor andere panden van waaruit activiteiten worden ontplooid die ernstig
strijdig zijn met een veilige en fijne leefomgeving.
Politiemensen moeten weer gezag uitstralen, voorzien zijn van goed materieel en gesteund worden
door hun leidinggevenden. Alleen op die manier is de politie in staat de burgers naar behoren te
beschermen. Een pakkans van 100 procent is een streven; er dient in ieder geval indien nodig hard
te worden opgetreden.
Politieambtenaren dienen niet alleen te beschermen, maar ook zelf beschermd te worden. Dit geeft
de politieambtenaar niet alleen meer daadkracht, maar tevens vertrouwen.
Dit geldt ook voor geweld tegen andere hulpverleners, zoals brandweer, ambulance personeel en
zorgverleners. Uiteraard dienen overtreders daarnaast strafrechtelijk vervolgd te worden.
TROTS van Nederland vindt dat Iedere vorm van discriminatie, zowel positieve als negatieve, wordt
afgewezen. Voorkeur uitspreken voor personen in wat voor procedure dan ook, op basis van ras,
geslacht of seksualiteit, is in strijd met de grondbeginselen van de Nederlandse samenleving en vormt
een ernstige schending van het gelijkwaardigheid beginsel dat TROTS voorstaat.

2.6 Verkeer en bereikbaarheid
Een goede ontsluiting van Edam - Volendam is belangrijk voor de leefbaarheid in de wijken, waar
wegen vaak overvol zijn, en de economische ontwikkeling van onze regio. De huidige
ontsluitingswegen in en naar Edam - Volendam zijn niet meer van deze tijd. In de spitstijden staat de
N247 praktisch elke werkdag overvol.

Door samen te werken met de Provincie, inderdaad die bestuurslaag is er nog steeds, en zorgen dat
het verkeersinfarct op het schouw wordt opgelost.

Duurzaam veilig ook in het verkeer is een beleidslijn welke door de centrale overheid is
voorgeschreven. Eenvoudig en eensluidende 3 typen wegen beschrijft met bijvoorbeeld veilige en
eens luidende minirotondes. Maar ook het inrichten van 30 km/h zones.

2.7

TROTS

wil

een

schone

gemeente,

alle

jaargetijden.

Geen gevaarlijke straten meer in de winter. Ook ’s winters dienen straten en trottoirs schoon
gehouden te worden. Een taak voor de burgers zelf, maar zeker ook een verantwoordelijkheid van de
gemeente. Maar zeker ook het beleid ten aanzien van de onkruidvrije stoepen en borders. Het dure
onderhoud van de groenvoorziening kan ook anders worden ingericht. We kunnen keuzes maken om
die vrijgekomen gelden dan anders te gebruiken. Hierbij valt ook te denken aan meer ondergrondse
containers ten behoeve van vuilniszakken en papier/karton.

• Inkomen
3.1 TROTS voor een democratische gemeente Edam - Volendam
TROTS is voor het herstellen van de menselijke waarden van TROTS. Geen ander systeem kiezen
omdat er niet kan worden gekozen. De mens is vaak vergeten dat hij een vrije wil heeft. Je zult wel
aan moeten geven als Kiezer waar je zelf individueel voor staat. Door steeds constructief met elkaar
in overleg te gaan, feeling houden met wat er leeft bij de inwoners/ondernemers,
OOK na de verkiezingen!

3.2 TROTS en bezuinigingen
Het college dient met onze belastingcenten net zo zuinig om te gaan als de burgers dat zelf doen met
hun inkomsten en laat B&W en het College maar haar huishoudboekje verantwoorden aan U de
Kiezer, maar ook U als de belastingbetaler aan het Rijk maar ook aan uw gemeente.
Belastingen moeten redelijk zijn en er moet een dienst van de overheid tegenover staan. Overheden
zijn creatief in het vinden van nieuwe belastingen. Hoe lang zal het nog duren voordat de overheid
belasting gaat heffen op de zuurstof die we inademen? Belastingen moeten een doel hebben. Vaak
hebben ze dat niet of hebben ze een verkeerd doel, namelijk het spekken van de kas van de overheid
of om te voorkomen dat de overheid zelf moet bezuinigen. TROTS is tegen
jaloeziebelastingen.
Het
verhogen
van
het
OZB
tarief
valt
daaronder.
TROTS wil precariobelasting geheel afschaffen. Dit kost bijna meer dan dat het oplevert.
Zet vrijgekomen gelden gedeeltelijk in voor de economie en samenleving in Edam - Volendam .
TROTS vindt het verantwoord om die gelden aan te wenden om economische groei en duurzaamheid
in onze gemeente te stimuleren. Hoewel wij van mening zijn dat de overheid zo min mogelijk op de
stoel van de ondernemer moet gaan zitten, kan een deel van de verkregen inkomsten of bezuinigingen
geïnvesteerd worden in de toekomst, in het verder ontwikkelen van Toerisme en andere
(economische) belangen van Edam - Volendam. Te denken valt hierbij aan investeringen in moderne
woonvoorzieningen voor senioren, investeringen in voorzieningen voor jongeren, investeringen in het
veiliger en aantrekkelijker maken van onze wijken en ons wegennet, investeringen in duurzame
energie en vermindering van emissies van CO2 en investeringen in het aantrekkelijker maken van
winkelcentra of industrieterreinen.
In veel gemeentes wordt met het beleggen van de gelden en wachten op dividend /rentecoupons
zoals dat veel gebeurt. Het geld vloeit echter via de betreffende beleggingsfondsen veelal naar
buitenlandse bedrijven. Niet dat wij aan protectionisme willen doen, maar we denken dat het
rendement of het vermogen groter is wanneer we een deel van die gelden direct in onze eigen
samenleving in Edam - Volendam investeren voordat door de een of andere samenvoeging of
herindelingen de gelden van ons worden ontnomen en in andere gemeentes worden geïnvesteerd.
Gedacht kan worden aan voorbeelden samen met woningbouwcoöperaties.

3.3 TROTS voor een inspirerende, sociale gemeente Edam - Volendam
De Nederlandse normen en waarden willen wij bewaren Onze partij heet TROTS, maar uiteraard zijn
wij naast als 1e TROTS op Edam - Volendam, ook bijzonder TROTS op Nederland . Het is een
prachtig land met een mooie cultuur. Prima om te wonen en te werken. Je kunt natuurlijk zowel
TROTS zijn op je gemeente als op je provincie en je land; dat hoeft elkaar niet te bijten. Wij willen
graag bewaren wat goed is en daarnaast open staan voor vernieuwingen en invloeden van buiten.
De gemeentegelden kunnen maar een keer worden uitgegeven. Doe dat met beleid. Misschien in de
crisistijd iets minder naar cultuur en iets meer naar de primaire levensbehoeften van onze eigen
burgers. Liever het in stand houden van een bibliotheek of een florerend verenigingsleven want dat
is de ruggengraat van de samenleving en van een sociaal betrokken bevolking. Het verplaatsen van
een standbeeld of andere cultuur kan wanneer er weer geld voor is.

3.4 TROTS wil gezinnen helpen ouderschap te combineren met werk
TROTS kiest voor een groen Edam - Volendam voor jong en oud. Het geboortecijfer is de afgelopen
jaren afgenomen. Jeugd trekt na hun opleiding vaak weg. Waar vroeger een huishouden goed kon
rond komen van één inkomen, is door de gestegen lastendruk nu meestal 2 inkomens per gezin
noodzakelijk. Soms laten gezinnen een kinderwens varen omdat dat gepaard gaat met
inkomensachteruitgang en in ieder geval hogere lasten.
Om Edam - Volendam aantrekkelijk te houden voor jonge gezinnen, dient onderzocht te worden in
hoeverre gezinnen met kinderen waarvan de ouders werken, meer ondersteuning kunnen krijgen.
B.v.: in faciliteiten zoals een kinderdagverblijf en buiten of naschoolse opvang. Hiermee worden
ouders ondersteund in het combineren van ouderschap en werk. Ouders kunnen zich daardoor blijven
door ontwikkelen in hun loopbaan, wat ook in het belang is van de samenleving. In de huidige
maatschappij zijn vele mensen ook werkzaam in de avond- en nachturen. Kinderopvang en
buitenschoolse opvang is vaak alleen beschikbaar gedurende kantooruren. Dit past natuurlijk niet
meer bij deze 24-uurs economie. TROTS pleit voor voorzieningen waarbij ook opvang voor kinderen
verzorgd kan worden ten behoeve van gezinnen waarvan ouders avond- en nachtdiensten hebben.
Ook dit kan leiden naar een nieuwe werkvoorziening.

3.5 TROTS voor een gemeente waar regels eenvoudiger zijn.
TROTS wil een ambtelijk apparaat op maat. TROTS streeft naar een zo efficiënt mogelijke overheid.
Die efficiënte overheid schept voorwaarden voor burgers en bedrijfsleven om optimaal te kunnen
functioneren en is eerder geneigd tot beperking van de regelgeving daartoe dan tot het laten
uitgroeien ervan tot een woud waarin niemand meer de weg kan vinden.
Een overheid kiest voor de grootst mogelijke verkleining van het aantal ambtenaren. Ambtenaren
dienen zich naar burgers op te stellen als ‘overheidsdienaren’. De overheid is er voor de burgers, niet
andersom. De gemeente is klantgericht en service verlenend.
De demografische ontwikkelingen rechtvaardigen ook een (te) groot ambtenarenkorps niet meer.
De visie van TROTS is dat we, om de regeldruk écht op te lossen, op een heel andere manier moeten
durven kijken naar die regelgeving. Niet van bovenaf, vanuit de overheid, maar van onderaf. Centraal
staan
de
individuele
burger
en
de
individuele
ondernemer.
Eerste vraag is dan: wat kan men zelf beslissen? Pas als er belangen van anderen gaan spelen en
er spelregels nodig zijn komt de gemeentelijke overheid in beeld. Dat is de bestuurlijke laag waar u
het meest mee te maken heeft.

3.6 TROTS ziet in (eigen) ondernemerschap de motor van onze economie
TROTS - Edam - Volendam pleit voor een goede sociaal economische ordening, bestaande uit drie
componenten: Een goed geordende overheid die niet alleen jaarlijks begroot, maar ook
verantwoording aflegt en kan worden aangesproken op alle vooraf bepaalde doelstellingen. Een goed
functionerend bedrijfsleven dat niet doorlopend wordt gehinderd door de huidige doorgeschoten
regeldruk. Wetgeving dient daartoe te worden getoetst op haar bijdrage aan de economie. Een goede
taakverdeling tussen overheid en bedrijfsleven, waarbij de overheid de juiste voorwaarden dient te
scheppen voor het bedrijfsleven. Overheid en bedrijfsleven zijn gebonden aan het verrichten van
vooral die activiteiten die een aantoonbaar maatschappelijk en economisch nut hebben. Ook hier
zullen partijen dus moeten samenwerken.
TROTS steunt op korte termijn maatregelen die verdere schade aan onze economie voorkomt. Daarbij
wordt gepleit voor afschaffing van de overdrachtsbelasting. Maatregelen en garanties om de
kredietverstrekking tussen en door banken op gang te brengen alsmede exportgaranties ter
ondersteuning van het bedrijfsleven zijn noodzakelijk.
TROTS wil dat ondernemers weer kunnen ondernemen en dat zij hun eigen ideaalplaatje kunnen
realiseren in plaats van dat zij hun tijd verdoen met administreren. De bestuurlijke druk moet worden
verminderd en slechts handhaafbare en nuttige regels dienen te zijn voorgeschreven. De
Nederlandse overheid dient vertrouwen als uitgangspunt te hebben en nog verder terug te gaan naar
haar kerntaken.
Het Midden- en Kleinbedrijf is de motor van onze economie en als zodanig van groot belang voor de
werkgelegenheid. Zo moet deze bedrijfstak dan ook worden behandeld en door middel van goede
regelgeving en het schrappen van overbodige administratieve lasten dient zij zoveel mogelijk
gesteund te worden.
Ondernemers krijgen meer vrijheid om te ondernemen en dienen zelf de keuze te mogen maken
wanneer ze hun onderneming gesloten houden. Winkels in Edam - Volendam mogen van TROTS op
zondag in elk geval open. De gemeente dient hiermee binnen de huidige wetgeving creatief mee om
te gaan. Als de overheid een zelfstandige ondernemer zou zijn waren ze al lang failliet gegaan.
Ondernemers weten als geen ander hoe ze een zaak draaiende moeten houden. Die berekening
hebben ze al lang gemaakt.
Waar ze veel last van hebben is de iedere keer weer aanscherpende regels van de Nederlandse
overheid terwijl in de naburige landen de regels vrij of veel soepeler zijn. Hier veroorzaakt de overheid
oneerlijke concurrentie. Laat de overheid de ondernemers vrij in het nemen van beslissingen
waarmee ze de onderneming draaiende kunnen houden of kunnen uitbreiden. Dat zorgt voor een
economische impuls, werkgelegenheid en weer aantrekkingskracht voor de gemeente Edam Volendam.
Er dient binnen Edam-Volendam o.a. een vriendelijker vestigingsklimaat gecreëerd te worden voor
horecaondernemers. Ook dienen er meer terrasmogelijkheden te komen. Horecaondernemers
dienen niet onnodig beperkt te worden in hun ondernemerschap, de overheid is er niet om te
betuttelen!
Locaties van nieuwe horecagelegenheden dienen natuurlijk wel in goed overleg met de
buurtbewoners te worden vastgestel om mogelijke overlast problemen te voorkomen.

