Openbare orde & veiligheid
Zoals ook al is geschreven in het hoofdstuk ‘Samen doen’ juichen wij de aandacht voor het tegengaan
van drugs- en alcoholgebruik binnen onze gemeente en de voortzetting van een streng
handhavingsbeleid toe, Dit speelt des te meer, nu het toezicht op naleving van de drank- en
horecawet vanaf 2013 geheel bij de gemeente ligt en zij meer bevoegdheden krijgt op het terrein van
regelgeving en handhaving. Het gemeentebestuur moet zich zoveel mogelijk beijveren om misbruik
van alcohol of het drinken van alcohol op te jonge leeftijd tegen te gaan, door de hiervoor gegeven
juridische mogelijkheden zo veel mogelijk te benutten.
Ter ondersteuning van fysiek toezicht lijkt het aanbrengen van camera’s in het uitgaansgebied van
Volendam een goede zaak. Gepleit wordt derhalve voor een onderzoek naar de voor- en nadelen
van camera’s in de strijd tegen drugs en drankgebruik door jongeren.
Wij zijn de mening toegedaan dat de gemeente, naar beste vermogen, de veiligheid voor onze
burgers en bezoekers moet waarborgen. Dit geldt zowel voor zaken waarvoor de gemeente primair
verantwoordelijk is (bijvoorbeeld het goed onderhouden van openbare voorzieningen, straten en
stoepen) als voor zaken waar de gemeentelijke verantwoordelijkheid goede en duidelijke regelgeving
vereist en vooral een goed en afdoend toezicht inhoudt. Met name denkt het CDA ook aan de
nachtelijke veiligheid op en rond de industrieterreinen binnen onze gemeente.
Bij nieuwe, maar zeker ook bij bestaande regelgeving moet wel steeds kritisch worden gekeken naar
het nut en de noodzaak hiervan. Ondernemers en burgers klagen al jarenlang over een steeds
bemoeizuchtiger overheid, maar toch neemt het aantal regels en regeltjes steeds meer toe. Soms
komt het voor dat regels zelfs in strijd met elkaar zijn. Onze partij wil de regeldruk voor
ondernemers en burgers zoveel mogelijk tegengaan.
Binnen niet al te lange tijd zullen de lokale brandweerkorpsen uit onze regio overgaan in een
regionaal korps Zaanstreek-Waterland. Het CDA hecht er veel belang aan dat de korpsen uit Edam en
Volendam hun eigen lokale karakter kunnen behouden. De vrijwilligers, die veelal ter plaatse wonen
en werken, vormen het hart van de brandweer en er moet voor worden gewaakt dit zo te houden.
Veiligheid voor de burgers van Edam-Volendam houdt ook in een adequate bescherming tegen het
water van het Markermeer. Omdat de Markermeerdijk tussen Edam en Amsterdam niet meer
voldoet aan de veiligheidseisen, onvoldoende stabiel is en op sommige plaatsen niet hoog genoeg,
moet de waterkering worden versterkt. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)
gaat in de concept-plannen uit van een oeverdijk tussen de sluis in Edam en Kras Recycling. Een
oeverdijk is een breed dijklichaam en vormt een soort aflopende oever tussen 50 en 100 meter
breed, die buitendijks wordt aangelegd in het water. Hierbij blijft de huidige dijk bestaan, maar die
heeft dan geen waterkerende functie meer. Vanaf de bocht in de dijk bij Kras tot aan het Kleiperk
komt, volgens de huidige plannen, een nieuwe buitenwaartse dijk. Ook hier geldt dat de huidige dijk
blijft bestaan, maar zonder waterkerende functie.
Alhoewel het versterken en het op peil houden van de waterkering geen verantwoordelijkheid is van
het gemeente, is het CDA van mening dat het gemeentebestuur bij verdere ontwikkeling en
uitwerking van de plannen wel de vinger aan de pols moet houden. Er moet, indien nodig, worden
gepleit voor een zo veilig en duurzaam mogelijke versterking van onze bescherming tegen het water.

