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Vijf jaar burgemeester van Zaanstad. 
Op 1 oktober a.s. is mevrouw Geke Faber vijf jaar burgemeester van Zaanstad, een mooie aanleiding 

voor een tweede interview nadat zij eerder, op 18 maart 2008, in de Babel Salon een vraaggesprek voerde met de 
toenmalige vaste interviewer Hans Verploeg. Vanavond wordt zij geïnterviewd door Hans Bosma, oud-journalist 
en persvoorlichter bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.  

In Zaanstad vormen de PvdA en de VVD een werkzame coalitie. Dezelfde partijen zoeken elkaar thans 
op landelijk niveau met het oog op de vorming van een kabinet. Waar moeten zij rekening mee houden? Faber 
tekent aan dat de gemeenteraad de coalitie tot stand heeft gebracht en dat zij het proces op afstand heeft gevolgd. 
Noodzakelijk is wederzijds vertrouwen en het helpt als betrokkenen elkaar kennen en politiek verstaan. Vanuit 
programma’s, niet vanuit ideologieën, kon men elkaar vinden: ‘hoe pakken we het aan’, ‘hoe gaan we het 
uitvoeren’.  

Faber is heel tevreden met het nieuwe stadscentrum, het hotel, het stadhuis en de ontdemping van de 
gracht. De Parteonprijs voor het Stadhuis betekende veel. Het Hemburgterrein is eveneens een bron van vreugde, 
waar dankzij private gelden en investering van de gemeente veel gebouwen nu waterdicht zijn en verder 
opgeknapt kunnen worden. Helaas is Inverdan nog niet voltooid en de afronding duurt langer dan gepland, mede 
als gevolg van de kredietcrisis. 

Faber had renovatie van de Rosmolenbuurt en Poelenburg al langer geleden verwacht. Bouwen is niet 
haar portefeuille, maar soms werkt haar optreden – door naast de wethouder te gaan staan – bevorderlijk zoals 
bijvoorbeeld bij een hotelconcern dat belangstelling heeft voor een vestiging in Zaanstad. Overleg met 
burgemeesters die ook te maken hebben met nieuwbouw op en nabij stationslocaties kan behulpzaam zijn bij de 
eigen beraadslagingen met NS-Poort.  

Een burgemeester houdt zich met allerlei zaken bezig. Zo is Faber voorzitter van de Adviescommissie 
Ruimtelijke ontwikkeling die zich buigt over eventuele ontheffingen inzake inpassing van bebouwing in 
landelijk gebied. De commissie bestaat uit vakmensen en de beoordeling van de voorstellen geschiedt op basis 
van kwaliteit. Dergelijk commissiewerk stimuleert het leggen van contacten.  

Economisch gaat het Zaanstad nog steeds goed. Beter zou het kunnen gaan met ‘First in food’ dat 
aangejaagd door de gemeente, wordt uitgevoerd door het bedrijfsleven. Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat 
tussen beide partijen onvoldoende overleg is geweest over de doelstellingen. Positief is de aanstaande vestiging 
van een regionale uitvoeringsdienst (RUD) voor vergunningverlening, handhaving en toezicht op het gebied van 
het omgevingsrecht in het Noordzeekanaalgebied. Die dienst levert 350 arbeidsplaatsen op. 

Faber is niet onverdeeld enthousiast over de oprichting van de Nationale politie die past in het streven 
naar landelijke uniformiteit in beheer en financiering. Gelukkig houdt Zaanstad een eigen politiebureau maar de 
burgemeester van Haarlem, als bestuurder van de grootste gemeente in de nieuwe regionale eenheid, wordt de 
regioburgemeester. De tien regionale eenheden zullen samenvallen met de tien nieuw ingedeelde 
arrondissementen, wat het Openbaar ministerie in staat moet stellen de opsporing van criminaliteit beter te 
coördineren.    

Faber betwijfelt of ‘Zaanstedeling’ ooit een identiteit zal worden, dat is eigenlijk nergens gelukt na 
samenvoeging van gemeenten, ook niet in Friesland. Wat bindt is de Zaan en de industriële geschiedenis 
waarvan de molens een zichtbaar teken vormen. Zaankanter-zijn geeft wel een zeker gevoel van saamhorigheid 
en wordt geassocieerd met ‘werkers’ en ‘no-nonsense’. Dat stelt zij vast bij haar bezoeken aan honderdjarigen, 
die vrijwel altijd de krant halen, en tijdens haar talrijke werkbezoeken, die minder publiciteit opleveren, maar 
voor haar vruchtbaar zijn, want juist dan ontmoet zij vele Zaanse burgers.  

Over een jaar is haar herbenoeming aan de orde en zij beraadt zich daarover. Ze heeft nog vele plannen 
onder meer voor het aantrekken van bedrijven en het vormgeven van nieuwe gemeentelijke taken zoals de 
uitvoering van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de wet Werken naar vermogen waartoe de 
werkgelegenheid moet worden uitgebreid. Een probleem is dat crisis en bezuinigingen het aanstellen van vaste 
medewerkers in de weg staan,  terwijl de toenemende werkeloosheid het juist mogelijk maakt beter toegeruste 
arbeidskrachten aan te trekken. Interessant is dat de samenwerking binnen de gemeente sterk is verbeterd sinds 
alle ambtenaren in één gebouw zijn gehuisvest.  

 De discussie met de zaal dreigt de vorm aan te nemen van een vragenuur over persoonlijk 
ongemak en ongerief, wat niet strookt met het karakter van deze avond. Desgevraagd merkt de Burgemeester op 
dat zij de ontwikkeling rond het project Olympische Spelen 2028 met belangstelling volgt.  
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