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Voorwoord
Welkom! Op woensdag 21 november 2012 vinden de gemeenteraadsverkiezingen voor
de fusiegemeente Harenkarspel/Schagen/Zijpe plaats. Per 1 januari 2013 wonen wij met
elkaar in de gemeente Schagen, een gemeente met 25 kernen: Dirkshorn, Eenigenburg,
Groenveld, Kalverdijk, Kerkbuurt, Krabbendam, ’t Rijpje, Schoorldam, Sint Maarten,
Stroet, Tuitjenhorn, Valkkoog, Waarland, Warmenhuizen, Schagen, Burgerbrug,
Burgervlotbrug, Callantsoog, Groote Keeten, Oudesluis, Petten, Schagerbrug, Sint
Maartensburg, Sint Maartensvlotbrug en ’t Zand. De nieuwe gemeente kenmerkt zich
door een grote diversiteit. De combinatie van stad, strand en platteland maakt Schagen
een uniek gebied om te wonen, werken en recreëren. Deze waarden willen we als D66
Schagen behouden en waar nodig versterken.
Voor u ligt ons verkiezingsprogramma. Dit programma vormt de basis van het politieke
functioneren van onze raadsleden in de komende raadsperiode en geeft richting aan hoe
wij de komende jaren vorm willen geven aan deze bijzondere gemeente. D66 Schagen
wil zich – in deze tijd van polarisatie, populisme en opportunisme – onderscheiden met
pragmatische en oplossingsgerichte politiek. Als een partij die de inwoners beter wil
betrekken bij de democratische besluitvorming. Burgers betrokken en verantwoordelijk
maken voor hun eigen leefomgeving. D66 Schagen is een verbindende partij die niet
dogmatisch is, die denkt en handelt naar de werkelijkheid van nu én is een politieke
partij met een scherpe blik op de toekomst. Op een duurzame samenleving.
D66 Schagen heeft haar voelhorens in de lokale gemeenschap. Het is óók een landelijk
gekozen partij die – in tegenstelling tot lokale politieke partijen – directe invloed kan
uitoefenen in Den Haag. Het gemeentebeleid wordt enorm beïnvloed door de provinciale
en nationale politiek. Dan kun je maar beter invloed hebben!
Het klimaat is veranderd, er waait een forse economische tegenwind. Velen van ons
voelen dat aan den lijve. Dit vraagt om heldere en eerlijke keuzes. Om innoveren en
hervormen. Om aanpakken en doorpakken. D66 Schagen durft duidelijke, pragmatische
keuzes te maken in het spanningsveld tussen behouden en vernieuwen, zorgvuldigheid
en daadkracht, resultaat op korte termijn en gevolgen op de lange termijn.
D66 heeft vijf sociaalliberale richtingaanwijzers die onze koers bepalen:
▪ Vertrouw op de eigen kracht van mensen
▪ Denk en handel internationaal
▪ Beloon prestatie en deel de welvaart
▪ Streef naar een duurzame er harmonieuze samenleving
▪ Koester de grondrechten en gedeelde waarden
D66 Schagen heeft het eigen verkiezingsprogramma gevat in vijf hoofdthema’s:
1. De democratie
2. Wonen en werken
3. Zorg, welzijn en vrije tijd
4. Kennis en onderwijs
5. Milieu, klimaat en energie
De gemeente is er voor de inwoners, wij zijn er voor u! Niet alleen nu, maar ook ná de
verkiezingen. Vooruitgang bereik je door het samen te doen: inwoners, ondernemers,
maatschappelijke organisaties en instellingen, gemeente en politiek. Samenwerken met
een gemeenschappelijk doel: een aantrekkelijke gemeente waar het voor iedereen goed
toeven is. Voor nu en in de toekomst. Wij hopen dat het u waard is om op 21 november
naar de stembus te gaan. En wij hopen natuurlijk ook dat u dan op D66 Schagen stemt.
De keuze is aan u!
3

Kandidaat-raadsleden D66 Schagen
1. Frans Bas, man, Woonplaats: Schagen
Frans is 39 jaar, getrouwd, woont in de Groeneweg en werkt als adviseur
aandrijftechniek voor een bedrijf in Haarlem het hele land door.
Hij is sinds 2010 gemeenteraadslid en fractievoorzitter van D66 in Schagen.
De afgelopen 2 ½ jaar is D66 in Schagen weer op de kaart gezet en spelen we weer
een bepalende rol in de Schager politiek. Ik heb sinds maart 2010 naar beste kunnen
de fractievoorzittersfunctie vervuld en het zou mij een grote eer zijn om dat ook de
komende periode, voor de grotere gemeente Schagen, weer te kunnen doen.

2. Hansje Kalff, vrouw, Woonplaats: Schagen
Hansje is gepensioneerd zelfstandig ondernemer in de meubelbranche.
Zij is sinds 2010 gemeenteraadslid voor D66 in Schagen. Van nature een
bruggenbouwer, gelooft niet in verdelen maar in verbinden.
Motivatie:
Ik wil graag nog een periode door, er is nog zo veel te doen op alle terreinen. Vooral
ruimtelijke ordening e.d. heeft mijn voorkeur.

3. Kees Veenvliet, man, Woonplaats: Schagen
Kees werkt als afdelingshoofd publiekszaken bij de gemeente Beverwijk en is lid van de
commissie strategie en beleid van DIVOSA ( vereniging van directeuren sociale
diensten).
Hij is secretaris van de D66 afdeling Schagen e.o. en commissielid.
Een nieuwe gemeente in tijd van crisis. Het vorm en inhoud geven van deze nieuwe
gemeente Schagen, waar iedereen zijn of haar plek kan vinden, zal een enorme inzet
vragen van de nieuwe gemeenteraad. Dit vereist een pragmatische politiek en het niet
vast houden aan vaste patronen, cliëntelisme en dogma’s. Daar sta ik voor. Ook wil ik
werken aan een respectvolle samenleving en aan een optimale sociale samenhang,
waarin iedereen naar vermogen maximaal kan deelnemen.

4. Harry Vogel, man, Woonplaats: Warmenhuizen
Harry is gepensioneerd en werkte als beleidsmedewerker ruimtelijke ordening bij de
gemeente Schoorl en de latere fusiegemeente Bergen. Als vrijwilliger lid van een
(woon-) huurdersvereniging. Hij is in 2012 lid geworden van D66.
Motivatie: Na in mijn werkzaamheden de politiek en dan met name de
verantwoordelijke bestuurder gediend te hebben als medewerker ruimtelijke ordening (
van zeer breed binnen de gemeente Schoorl tot meer specialistisch binnen de
fusiegemeente Bergen- stedenbouw) , wil ik mij inzetten voor de publieke zaak aan de
andere kant van het gemeentelijk spectrum; de bestuurlijke kant c.q. de politiek. Een
van de valkuilen in de ruimtelijke ordening (planologie en stedenbouw) is de
incidentenplanologie en stedenbouw, het ad hoc benaderen en daarmee niet integraal
afwegen van ingebrachte belangen en plannen. De ruimtelijke kwaliteit met de
kernbegrippen gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde, dreigt daarmee
in veel gevallen geweld aangedaan te worden. Ik wil mij onder andere inzetten om dat
te voorkomen.
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5. Wilbert Korevaar, man, Woonplaats: Schagen
Wilbert is na een lange carrière in de journalistiek werkzaam als medewerker
bedrijfsbureau in de metaalbranche. Als vrijwilliger is hij lokaal in de sport actief.
Wilbert is in 2012 lid geworden van D66.
In deze tijd van polarisatie is er behoefte aan een progressief-liberale partij met een
eigen geluid, die zich onderscheidt met pragmatische en oplossingsgerichte politiek.
D66 dus. Een partij die de nuance zoekt, staat voor een realistische politiek en
ideologisch niet vooringenomen is. Een verbindende partij van vrijdenkers, die handelt
naar de werkelijkheid van nu en een scherpe blik op de toekomst heeft. Op een
duurzame samenleving. D66 Schagen is een partij die burgers betrokken én
verantwoordelijk wil maken bij/voor hun eigen woon-, werk- en leefomgeving. Je kunt
zelf ook zaken tot stand brengen in je gemeente. Als raadslid, maar óók als inwoner.
Zoals ik als initiatiefnemer met de oprichting van een nieuwe schaatsclub (De
Magnusrijders) en de aanleg van een nieuwe ijsbaan in Schagen heb aangetoond.
Vooruitgang bereik je door co-creatie, door gezamenlijk (inwoners, ondernemers,
maatschappelijke organisaties en instellingen, gemeente, politiek) naar hetzelfde doel
toe te werken: een aantrekkelijke, nieuwe en grotere gemeente waar het goed wonen,
werken en recreëren is.

6. Trudy zeeman, vrouw, Woonplaats: Schagerbrug
Trudy is bloemiste en columniste. Zij is in 2012 lid geworden van D66
Trudy is getrouwd en moeder van twee dochters in de leeftijd van 15 en 18 jaar. Ze is
geworteld in twee gemeentes, namelijk Schagen en Zijpe. Haar eerste 28 jaar heeft ze
in Schagen gewoond en de afgelopen 14 jaar in Schagerbrug. Omdat ze stad en dorp in
haar hart gesloten heeft, wil ze zich met tomeloze passie inzetten voor de nieuwe
gemeente. Werkend en levend tussen mensen van allerlei kaliber, leeftijden en
woongebieden, hoort en ziet ze wat er onder de bevolking leeft. Met haar oren gespitst
wil ze de bevolking dichter bij het bestuur van de gemeente krijgen. Al heeft ze
affiniteit met alle thema’s, zaken als behoud en/of verbeteringen van voorzieningen in
dorpen/openbaar vervoer, ouderenzorg en dierenwelzijn, daar zal Trudy haar tanden
in willen zetten.

7. Margreet Frowijn-Druijven, vrouw, Woonplaats: Schagen
Margreet is huisvrouw en is als vrijwilliger actief bij de Groenling, het Zwanenwater en
Veilig Verkeer Nederland. Zij is in 2012 lid geworden van D66.
Opgegroeid als dochter van een bloembollenkweker in Callantsoog. Op16 jarige leeftijd
begonnen als fietsenmaker, eerst in ´t Zand en daarna in Warmenhuizen. Tot mijn 18e
in Callantsoog gewoond en daarna verhuist naar Schagen. In al deze gemeentes wonen
familie en vrienden en ken ik heel veel inwoners. Hierdoor voel ik mij met al deze
gemeentes verbonden. Al een aantal jaren ben ik vrijwilliger bij C.N.M.E. de Groenling,
het Zwanenwater en VVN. We wonen in een prachtig stukje Nederland en hiervan
geniet ik elke dag. Toch zie ik nog zó veel mogelijkheden om het nog mooier, schoner
en veiliger te maken. Voor nu en nog vele jaren wil ik mij inzetten voor deze gemeente
waar mijn kinderen gelukkig en veilig kunnen opgroeien.

8. Mi-hyun Sook Biewenga, vrouw, Woonplaats: Schagerbrug
Mi-hyon Sook werkt als onderzoeker bij de GGD Amsterdam en is daarnaast beeldend
kunstenaar en schrijver. Als vrijwilliger is zij actief bij de Stichting Kunstroute Zijpe.
Zij is sinds enkele jaren lid van D66.
Vooral nu is het van groot belang de democratie hoog te houden en het sociaal-liberale
geluid te laten horen. D66 stelt de mens centraal, gelooft in hun eigen kracht en zet in
op verbinding en vertrouwen. Vanuit dat gedachtegoed lever ik graag een bijdrage aan
zorg, welzijn, kunst, cultuur en onderwijs in de nieuwe gemeente Schagen.
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9. Cees Keijser, man, Woonplaats: Schagen
Cees is beleidsjurist.
Hij is voorzitter van de D66 afdeling Schagen e.o. en plaatsvervangend commissielid
D66 pleit ervoor u meer bij het bestuur te betrekken. D66 heeft ook een sociaal
liberaal programma voor de nieuwe gemeente met aandacht voor de mens en zijn
leefomgeving. D66 verdient uw stem om dit programma ook daadwerkelijk te kunnen
verwezenlijken.”

10. Johan de Voogd, man, Woonplaats: Schagen
Johan is directeur van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Kop van
Noord-Holland i.o.
Hij is penningmeester van de D66 afdeling Schagen e.o. en plaatsvervangend
commissielid. Eerder was hij lokaal, provinciaal en landelijk actief voor GroenLinks.
Johan woonde van 1988 tot 1998 in Callantsoog en was daar o.a. actief in het bestuur
van het jongerenwerk.
Ik vind het belangrijk dat het sociaal – liberale gedachtegoed in de nieuwe raad tot
haar recht komt. D66 is de partij die daarin het voortouw kan nemen en ik wil dat op
bestuursniveau graag ondersteunen.
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Onze denkwijze

▪

Uitgaan van eigen kracht en verantwoordelijkheid van inwoners

▪

Een grotere betrokkenheid en invloed van inwoners op besluitvorming

▪

Het belang van inwoners boven partijpolitiek stellen

▪

Zorgvuldig met gemeenschapsgeld omgaan

▪

Rechtvaardig sociaal beleid, iedereen levert een bijdrage aan de samenleving

▪

Woningbouw afstemmen op de vraag en behoefte van de inwoners

▪

Organische groei van de kernen met behoud van voorzieningen

▪

Goed openbaar vervoer in alle kernen en voor alle doelgroepen

▪

Goede en veilige verkeersroutes voor alle verkeersdeelnemers

▪

Onderweg naar een klimaatneutrale gemeente

▪

Een duurzame, veilige en groene leefomgeving

▪

Samenwerkingsverbanden tussen sport, cultuur, zorg, onderwijs en welzijn

▪

Goed onderwijs is de motor van onze economie en de sleutel van onze welvaart

▪

Een aantrekkelijk werk- en vestigingsklimaat voor ondernemers

▪

Opknappen/verbeteren bedrijventerreinen gaat voor aanleg nieuw bedrijventerrein

▪

Minder bureaucratie en regelgeving, meer digitale dienstverlening

▪

Een breed en laagdrempelig sportaanbod met toegankelijke sportaccommodaties

▪

Groei vrijetijdsindustrie in samenhang met agrarisch karakter van de gemeente

▪

Stimulering van cultuuruitingen en cultureel ondernemerschap

▪

Scholing en werk leiden tot een duurzame weg uit de armoede

▪

Samenwerking gemeente, onderwijs en bedrijfsleven in arbeidsmarktbeleid

▪

Alle duurzame vormen van energie worden gestimuleerd
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1. De democratie

D66 werd ooit in 1966 opgericht om de democratie te verbeteren. Dat ideaal staat nog
steeds fier overeind, want er valt (ook) op lokaal niveau nog veel te verbeteren. Burgers
mogen eens per vier jaar hun stem uitbrengen en desgewenst inspreken op een politieke
avond. Meer directe invloed is vaak niet mogelijk. D66 Schagen wil de contacten met de
inwoners niet beperken tot inspraakavonden of verkiezingscampagnes. Voor ons is
belangrijk dat u als burger wordt betrokken bij de belangrijkste beslissingen in de
gemeente in het algemeen én bij de onderwerpen die uw directe leefomgeving raken in
het bijzonder. D66 Schagen wil dat de inwoners participeren, betrokken zijn,
verantwoordelijkheid nemen en meer directe invloed op de gemeentelijke besluitvorming
krijgen.

1.1 Communicatie

De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. De nieuwe gemeente bewijst
haar meerwaarde door korte lijnen naar de burgers, een hoge mate van flexibiliteit en
dienstbaarheid en een doelmatige, transparante en controleerbare manier van werken.
D66 Schagen staat voor een gemeente die goed luistert naar wat er leeft in de lokale
samenleving, duidelijke en begrijpelijke taal spreekt en schrijft en direct en open
communiceert.
Een pluriforme pers is wat ons betreft van groot maatschappelijk belang. De inwoners
zijn gebaat bij een brede lokale nieuwsvoorziening, waarbij zij via radio, televisie,
internet en print nieuws en informatie tot zich kunnen nemen.

Concreet wil D66 Schagen:

› Verbetering van de informatievoorziening via de gemeentelijke website. Het internet
wordt ingezet om de inwoners actief bij het reilen en zeilen van de gemeente te
betrekken. Inwoners worden al in een vroegtijdig stadium van beleidvorming betrokken;
er is sprake van beginspraak.
› Uitbreiding van de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven. Duidelijke doelen
stellen aan het aantal producten (uittreksels, vergunningen, subsidies) dat de komende
jaren bij het e-loket verkrijgbaar is. Dit leidt naar een efficiëntere dienstverlening tegen
lagere kosten.
› Een publieksbalie waar inwoners voor veel zaken telefonisch terechtkunnen, waardoor
ze niet van huis hoeven. Bepaalde diensten (bv. identiteitsbewijs, reisdocumenten, Wmozaken) voor ouderen en mindervaliden via huisbezoeken aanbieden. Maatwerk leveren!
› Een gemeente die communicatieplatformen als Twitter en Facebook beter benut in het
bereiken en in contact treden met de eigen inwoners.
› Een raadplegend referendum bij grote, ingrijpende onderwerpen die voor de hele
gemeente van belang zijn. Inwoners kunnen voor of tegen (ja/nee) het besluit stemmen.
Het initiatief van een raadplegend referendum ligt bij de gemeenteraad.
› Hoorzittingen over belangrijke onderwerpen in de gemeente, die (nog) veel vragen
oproepen. Belanghebbenden kunnen hun standpunten ventileren, voor- en nadelen
worden voor het voetlicht gebracht. De politiek kan hierdoor tot een afgewogen oordeel
komen. Het is een goed middel om zowel voorgenomen als uitgevoerd beleid te toetsen.
› Behoud van een pluriforme pers (van krant tot lokale omroep) in de gemeente.
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1.2 Burgerparticipatie

Inwoners hebben vaak het gevoel dat er over hen wordt beslist en ze niet als volwaardig
gesprekspartner bij belangrijke onderwerpen worden betrokken. De gemeente volgt
keurig de formele inspraakprocedures, maar de burger heeft de indruk dat de zaak al
beslist is omdat hij pas in een vergevorderd stadium van de plannen zijn mening kan
geven. Hij voelt zich niet serieus genomen. D66 Schagen gelooft in de eigen kracht van
mensen en vindt dat inwoners prima in staat zijn om mee te denken en te praten over
plannen en ontwikkelingen binnen de gemeente. Dat betekent niet dat de burger altijd
zijn zin krijgt. Er wordt op politiek-bestuurlijk niveau een belangenafweging gemaakt,
waarbij het algemeen belang boven het individueel belang prevaleert. Er wordt gestreefd
naar een optimaal resultaat voor iedereen, waarbij een balans wordt gevonden tussen
wat wenselijk en haalbaar is.

Concreet wil D66 Schagen:

› Inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium bij plannen betrekken die hun directe woonen leefomgeving raken. Het is van groot belang om de kennis, kunde en creativiteit van
de burgers te benutten. Dit draagt bij aan betere oplossingen, bespaart veel tijd en geld
en zorgt voor een groter draagvlak onder de bevolking.
› Instellen van een burgerpanel, waar inwoners hun mening kunnen geven over actuele
onderwerpen. Dit stelt de gemeente in staat op een snelle en efficiënte manier een vinger
aan de pols te houden en te horen wat er leeft.
› Zelfbeheer in wijken, bewoners verantwoordelijk maken voor het beheer en onderhoud
van hun woonomgeving. Een experiment starten met wijkbudgetten waarover de
inwoners kunnen beschikken. Inwoners kunnen voorstellen doen voor projecten die met
dit budget gerealiseerd kunnen worden. De wijkbewoners beslissen gezamenlijk voor
welke projecten ze gaan.

1.3 Dorpsraden

De nieuwe gemeente telt 25 kernen. Deze kernen hebben allemaal hun eigen karakter en
kenmerken zich door een sterke sociale samenhang. Er zijn in de gemeente diverse
dorpsraden en wijkpanels actief, die zich inzetten voor het behoud van de leefbaarheid in
het eigen dorp of de eigen buurt. Zij bevorderen tevens het contact tussen de wijk en de
gemeente. Dorpsraden en wijkpanels, die bestaan uit actieve en betrokken vrijwilligers,
zijn de oren en ogen van de straat en daarmee van onschatbare waarde. Zij weten wat
er leeft en speelt. D66 Schagen juicht het toe als zij in elke kern vertegenwoordigd zijn.

Concreet wil D66 Schagen:

› Een uitbreiding van het aantal dorps- en wijkraden in de gemeente, waarbij elke kern
vertegenwoordigd is. Zij zijn een volwaardige gesprekspartner van de gemeente.
› Beleid ontwikkelen waarin het contact en de wederzijde communicatie met de dorps- en
wijkraden geborgd wordt.

1.4 Jeugdplatform

Jongeren weten vaak heel goed wat zij willen. Ook zij willen hun toekomst vorm geven,
maar zij missen een platform waar zij met de gemeente kunnen communiceren. Het is
van belang dat jongeren een stem krijgen in het gemeentelijke beleid. Een jeugdpanel
kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente en organisaties die met
jongeren te maken hebben. Het jeugdplatform kan als belangenbehartiger van de
jongeren een belangrijke schakel zijn tussen jongeren en de gemeente.

Concreet wil D66 Schagen:

› Instellen van een jeugdplatform in de nieuwe gemeente, dat gevraagd en ongevraagd
advies geeft aan de gemeente en organisaties die met jongeren te maken hebben.
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2. Wonen en werken

Schagen is een prettige gemeente om te wonen en te werken. De gemeente telt straks
ruim 46.000 inwoners, die graag in een passende woning willen wonen en met plezier in
hun eigen leefomgeving willen werken. Dat betekent: de juiste woning en het juiste
bedrijf op de juiste plaats. Ruimte geven aan de inwoners om zelf initiatieven te
ontwikkelen en ruimte geven aan ondernemers om te ondernemen. D66 Schagen vindt
het daarbij belangrijk om de diversiteit van het gebied te behouden en de kracht van
kleinschaligheid te activeren en beter te benutten.

2.1 Wonen en volkshuisvesting

Er is de komende tijd nauwelijks sprake van bevolkingsgroei in onze gemeente, ook de
rest van de regio zal niet groeien. Het aantal huishoudens stijgt echter (door
gezinsverdunning) wel. Er is behoefte aan meer woningen. De gezinssamenstelling is aan
het veranderen (minder gezinnen, meer alleenstaanden en senioren) én de woningmarkt
ziet er anders uit. Niet langer bepaalt de projectontwikkelaar wat goed is voor de
inwoners, maar geeft u als burger aan waaraan u behoefte heeft. De woonconsument wil
zich steeds meer onderscheiden en zijn individuele wensen in zijn nieuwe woning
gerealiseerd zien.
D66 Schagen vindt dat de gemeente hier beter op moet inspelen. Wij geloven in de
kracht van vraaggestuurd (in plaats van aanbodgestuurd) en innovatief bouwen, waarbij
de consument nauw betrokken is bij de realisatie van zijn eigen woonwens. De
woningbouw kan slimmer, sneller, goedkoper en kwalitatief beter, met maximale
keuzevrijheid voor de klant.

Concreet wil D66 Schagen:

› Bouwen naar behoefte van de woonconsument, met speciale aandacht voor
ontwikkelingen als Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), levensloopbestendig,
zorggerelateerd en duurzaam bouwen.
› Inspelen op innovatieve bouwconcepten, waarmee op een snelle, flexibele, goedkope
en duurzame wijze woning- en utiliteitsbouw kan worden gerealiseerd.
› Speciale aandacht voor doelgroepen die het moeilijk hebben op de woningmarkt
(starters, alleenstaanden, zorgvragenden). Met het bouwen van starterswoningen kan
doorstroming op de woningmarkt worden gerealiseerd. Ouderen hebben de keuzevrijheid
waar ze willen (blijven) wonen: in hun eigen dorp, in de buurt van familie en bekenden of
in een grote kern dichtbij voorzieningen.
› Organische groei van de kernen. In de kleine kernen wordt er kleinschalig gebouwd
voor eigen behoefte. Behoud van voorzieningen en een groene buitenruimte zijn van
groot belang voor de leefbaarheid van de kernen. Grootschalige woningbouw vindt plaats
in de grote kernen.
› Beleid ontwikkelen voor het passend en volgens de eisen huisvesten van tijdelijke
arbeidskrachten. Huisvesting vindt nu vooral plaats bij de bedrijven en op
recreatieterreinen. Problemen als slechte woonomstandigheden en overlast voor
omwonenden komen voor. Een toenemend aantal buitenlandse werknemers blijft in
Nederland wonen en gaat structureel deel uitmaken van onze samenleving. Huisvesting
van deze arbeidsmigranten is daarom niet alleen een taak van de werkgever, maar ook
van de gemeente.
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2.2 Ruimtelijke ordening

De combinatie van stedelijkheid, platteland en kust maakt Schagen tot een bijzondere
gemeente. De ruimtelijke kwaliteit draagt bij aan een prettige leefomgeving en aan het
wooncomfort van de inwoners. Gebiedsontwikkelingen zijn altijd gericht op
duurzaamheid, waarbij een optimale balans wordt gezocht tussen de gebruikswaarde,
belevingswaarde en toekomstwaarde van het gebied.
De ruimte is schaars. Dat vraagt zorgvuldige afwegingen hoe deze in te richten. D66
Schagen wil dat enerzijds wordt ingespeeld op de ontwikkeling van nieuwe kwaliteiten en
anderzijds rekening wordt gehouden met de aanwezige natuurlijke, milieukundige,
landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied. Wij willen ook dat
inwoners en belangenorganisaties tijdig en blijvend worden betrokken bij de ruimtelijke
plannen. Dat vergroot het draagvlak onder de bevolking. Zij kunnen bovendien met hun
kennis van de directe leefomgeving vele waardevolle ideeën aanleveren.

Concreet wil D66 Schagen:

› Schaal en maat van nieuwe bebouwing wordt nauw afgestemd op de omgeving.
› Inwoners en belangengroepen worden vroegtijdig en blijvend betrokken bij ruimtelijke
plannen.
› Meer aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Zorgen voor goede en mooie
straten, groenvoorzieningen, water- en speelplekken.
› Behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit bij centrumontwikkelingen in de
kernen.

2.3 Buitengebied: natuur, landschap en cultuurhistorie

Het buitengebied van de nieuwe gemeente onderscheidt zich in archeologisch en
cultuurhistorisch opzicht van omringende gemeenten, waar oude structuren zijn
verdwenen of niet meer in samenhang afleesbaar zijn. De functie van het buitengebied
verandert. Enerzijds nemen de landbouwactiviteiten af, anderzijds worden de agrarische
activiteiten grootschaliger.
Boerenbedrijven verbreden en verdiepen om het hoofd boven water te kunnen houden.
Door stoppende agrariërs komen er bedrijfsgebouwen leeg te staan. Dit vraagt een
goede sturing om de waarden van het buitengebied in balans te houden. Elke
ontwikkeling in het buitengebied moet maatwerk zijn en bijdragen aan de kwaliteit van
de leefomgeving.
D66 Schagen hecht groot belang aan het agrarisch buitengebied. Daarnaast zien wij
toeristisch-recreatieve ontwikkelingen die kansen bieden en de economische potentie van
het gebied versterken. Het is zaak die kansen te benutten, waarbij ze recht doen aan de
schaal en maat van de omgeving en niet conflicteren met bestaande agrarische
activiteiten. Onze ambitie: behoud en versterk het landschap en voorkom verrommeling
van het buitengebied en aantasting van cultuurhistorische waarden. D66 Schagen
omarmt een veelkleurig landschap, waarbij de natuurwaarden, de recreatie- en
belevingswaarde en de economische vitaliteit in balans blijven.

Concreet wil D66 Schagen:

› Ondersteuning van agrariërs door kleinschalige nevenfuncties (kamperen bij de boer,
pensionstalling, detailhandel streekgebonden producten, bed & breakfast, zorgboerderij)
toe te staan indien deze ruimtelijk goed inpasbaar zijn. Stimulering van innovatieve,
duurzame landbouw.
› Recreatief medegebruik van het buitengebied stimuleren door aanleg en betere duiding
van fietsroutes die aantrekkelijke gebieden met elkaar verbinden.
› Analyse van de – ontwikkeling van de – ruimtelijke kwaliteit van de nieuwe gemeente.
Dit vastleggen in een Landschapsontwikkelingsplan.
› Een tweede bedrijfswoning bij een agrarisch bedrijf alleen toestaan als de
bedrijfsomvang dat noodzakelijk maakt én er een bedrijfsnoodzaak is dat die tweede
woning op het agrarisch bouwperceel moet worden gerealiseerd.
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› Geen burgerbebouwing in het buitengebied. Vrijkomende agrarische bedrijfswoningen
de bestemming ꞌplattelandswoningꞌ geven, waarbij dezelfde milieueisen gelden. Hierdoor
kunnen conflicten met omliggende agrarische bedrijven worden voorkomen. Dit voorkomt
ook dat boerderijen (lang) leeg komen te staan en verpauperen.
› Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied door een actief beleid,
gericht op bestemmingswijzigingen en sloop van storende of niet-passende bebouwing in
het landschap. Zo ruim mogelijk invulling geven aan de provinciale Uitvoeringsregeling
ꞌRuimte voor Ruimteꞌ, waarbij oude, voormalige bedrijfspanden worden gesloopt in ruil
voor een nieuwe bouwkavel buiten Bestaand Bebouwd Gebied.
› Behoud van de streekeigen bebouwing (stolpboerderijen) door aangepaste
bestemmingsregelingen, met onder voorwaarden de mogelijkheid van dubbele bewoning.

2.4 Verkeer en vervoer

In verblijfsgebieden met een woon, winkel- en/of werkfunctie dient volgens D66 Schagen
de leefbaarheid en verkeersveiligheid centraal te staan. Langzame en kwetsbare
verkeersdeelnemers kunnen veilig over straat gaan. De automobilist is te gast, de fietser
en voetganger staan in het middelpunt. Dat betekent voor D66 Schagen: een autoluwe
binnenstad, 30-km beleid in woongebieden, veilige fietsroutes in en tussen alle kernen en
voldoende parkeerplaatsen voor auto’s en fietsers.
Met 25 kernen in één gemeente zijn goede verbindingen en een goede verkeersstructuur
heel belangrijk. D66 Schagen wil dat alle kernen in de gemeente goed bereikbaar zijn en
blijven met een vorm van openbaar vervoer. De 60+Bus en Buurtbus Zijpe-Harenkarspel
(beide draaien op vrijwilligers!) voorzien in een grote behoefte. Vooral ouderen, jongeren
en hulpbehoevenden kunnen hierdoor in hun mobiliteitsvraag voorzien. Dergelijke
voorzieningen verdienen daarom steun.
De stad Schagen heeft geen structureel parkeerprobleem. Wel zijn er piekmomenten
(tijdens evenementen) waarop de parkeerdruk hoog is. D66 Schagen is bij voorkeur
voorstander van gratis parkeren in de gemeente, uitbreiding van de blauwe zone, een
betere duiding c.q. sturing naar de bestaande parkeerterreinen aan de stadsranden en de
aanleg van een nieuwe parkeervoorziening aan de oostkant van Schagen.

Concreet wil D66 Schagen:

› Behoud van openbaarvervoervormen als de Buurtbus en 60+Bus, waarbij de gemeente
een subsidie verstrekt die recht doet aan de toenemende vervoersvraag.
› Overstap van auto naar openbaar vervoer makkelijker maken door op een aantal
locaties in de gemeente – bijvoorbeeld aan het begin van de N245 in de stad Schagen –
carpoolplaatsen te maken.
› Snelle beschikbaarheid van de openbaar vervoer app, zodat de inwoners direct
geïnformeerd worden over actuele openbaarvervoertijden in de eigen regio.
› Verbetering van de verkeersveiligheid rond en naar scholen. Stimulering deelname aan
project KANS (Kinderen Anders Naar School), waarin de school, ouders, Veilig Verkeer
Nederland, politie Noord-Holland Noord en gemeente samenwerken om met eenvoudige
maatregelen tegen lage kosten de verkeersveiligheid te vergroten. Creëer ook goede
stopplaatsen voor de BSO-busjes.
› Vanuit landschappelijke, cultuurhistorische en demografische overwegingen is het
ongewenst en onnodig (de behoefte is ook niet aangetoond) het middengebied tussen
Tuitjenhorn en Warmenhuizen te bebouwen. Dat maakt een oost-westverbinding tussen
beide kernen (N245-Veilingweg) ook niet noodzakelijk. De verkeersstructuur ter plaatse
dient een onderdeel te zijn van een geïntegreerde gebiedsontwikkeling, afgestemd en
volgend op nieuwe woningbouwontwikkelingen en niet andersom. Het is wel van belang
om Kalverdijk-Koorndijk te ontlasten door de aanleg van een verbindingsweg
Dergmeerweg-De Dijken.
› Realisatie van een nieuwe wegverbinding tussen de N241 en N245 op het moment dat
de uitbreiding Muggenburg-Zuid in Schagen concreet wordt. Dit zorgt ervoor dat de
verkeersintensiteit op de Zuiderweg – die thans het stedelijk gebied doorkruist – afneemt
en de verkeersveiligheid verbetert.
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› Een autoluw stadscentrum in Schagen, met een autovrije Markt tussen de Gedempte
Gracht en de Nieuwstraat. Eenrichtingsverkeer waar het kan: wel op de Torenstraat
richting Markt en niet op de Langestraat met al zijn supermarkten. Veilige fietsroutes
tussen de wijken en het centrum en naar de scholen. Een bewaakte fietsenstalling bij het
NS station Schagen.
› Uitbreiding van de blauwe zone, met parkeerontheffing voor aanwonenden. Het dwingt
bezoekers én winkelpersoneel te kiezen voor de aan de stadsrand gelegen bestaande
parkeerterreinen als de Menisweg en Spartahal. Aan de oostkant van de stad (hoek
Stationsweg bij het spoor) een extra parkeerlocatie realiseren.

2.5 Veiligheid en handhaving

Veiligheid en leefbaarheid vallen of staan met de handhaving van regels. D66 staat voor
een duidelijk, adequaat en consequent handhavingsbeleid, waarbij voor de inwoners
helder is wat er van de gemeente verwacht mag worden en welke verantwoordelijkheid
zij zelf hebben. Door te handhaven voelt de burger zich weer serieus genomen en
veiliger.
Inwoners willen graag een bijdrage leveren aan een veilige woon- en werkomgeving,
blijkt keer op keer uit onderzoek. Schagen is als een van de weinige gemeenten nog niet
aangesloten bij het succesvolle Burgernet, een samenwerkingsverband tussen burgers,
gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Er
wordt gebruikgemaakt van een lokaal telefonisch netwerk van inwoners en ondernemers.
De politie stuurt een sms of spraakbericht (een soort Amber Alert) als er ergens in de
buurt sprake is van bijvoorbeeld een diefstal of inbraak, roof of overval, geweld,
doorrijden na een ongeval of vermissing.
De gemeente ligt aan de kust. Er is een noodzaak tot versterking van de kustverdediging
ter bescherming tegen overstromingen. D66 Schagen pleit voor zeewaartse
kustverdediging (zandsuppletie) en niet voor landinwaartse versterking van de
Noordzeekust.

Concreet wil D66 Schagen:

› Opstellen van een beleidsplan Handhaving, waarin de gemeente een helder beeld geeft
van het handhavingsbeleid. Wat doen we wel en wat doen we niet? De inbreng van
inwoners, dorpsraden en wijkpanels bij de totstandkoming van handhavingsbeleid is van
groot belang, daar zij de ogen en oren van de straat en ervaringsdeskundigen zijn.
Inwoners kunnen overtredingen anoniem bij de gemeente melden, waarbij om
geheimhouding kan worden gevraagd. Een jaarlijkse evaluatie en rapportage van het
college over het handhavingsbeleid.
› Deelname van de gemeente aan Burgernet.
› Zeewaartse kustversterking ter bescherming tegen overstromingen.

2.6 Financiën en economie

De nieuwe gemeente gaat vanuit een redelijk gezonde positie van start, al zijn
bezuinigingen nodig om een tekort op de meerjarenbegroting weg te kunnen werken.
Schagen wordt – net als alle andere gemeenten in Nederland – in deze tijd van recessie
geconfronteerd met teruglopende rijksuitkeringen en een toename van werkzaamheden
door decentralisatie van overheidstaken. Dit vraagt om duidelijke keuzes. Bij
noodzakelijke bezuinigingen moeten kwetsbare groepen zoveel mogelijk worden ontzien.
De gemeente kijkt altijd in de eerste plaats kritisch naar de kosten in eigen huis (waarop
kan ik besparen?) en denkt pas in de allerlaatste plaats aan verhoging van gemeentelijke
belastingen en heffingen. De burger is géén melkkoe van de gemeente!
Economie is bovenlokaal. De kracht van de regio wordt benut om economische groei te
bewerkstelligen. Groei die zich – met een krimpende beroepsbevolking – richt op de
kwaliteit van het werk en een passend werkaanbod, in plaats van sec op meer banen.
D66 is voorstander van een regionale afstemming van bedrijventerreinen naar omvang
en milieucategorie.
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D66 Schagen zet in op een koppeling van onderwijs, kenniseconomie en bedrijfsleven.
Wij onderschrijven het belang van de komst van onderzoeksreactor Pallas in Petten.
Pallas levert een bijdrage aan de werkgelegenheid, de innovatie in de gezondheidszorg
(productie van medische isotopen) en het energievraagstuk (nucleair technologisch
onderzoek) én kan dienst doen als kenniscampus op energiegebied. De veiligheidssituatie
van de hogefluxreactor dient wel gewaarborgd te zijn, waarbij de gemeente maximale
controle op het functioneren van Pallas kan uitoefenen. D66 Schagen wil in het college
een bestuurder die specifiek verantwoordelijk is voor de veiligheid in Petten.

Concreet wil D66 Schagen:

› Focus op sterke sectoren als agribusiness, duurzame energie, recreatie/toerisme,
gezondheid/wellness en bouwnijverheid. Het economisch beleid in de gemeente laten
aansluiten op de ontwikkelingen in Noord-Holland Noord. Versterken van innovatieve,
hoogwaardige en duurzame bedrijvenclusters als Seed Valley.
› Internet speelt een steeds grotere rol in de samenleving. Snelle aanleg van een
glasvezelnetwerk in de gemeente. Dit is een stimulans voor de kenniseconomie.
› Opknappen en herstructureren van bestaande bedrijventerreinen gaat vóór realisatie
van nieuwe bedrijventerreinen. De ontwikkeling van bedrijvenpark Zijtwende (zuidelijk
van Witte Paal) is voor D66 Schagen niet aan de orde. Bedrijventerreinen op een goede
manier ontsluiten naar de hoofdstructuur en inpassen in het landschap. Het door D66
Schagen voorgestelde Landschapsontwikkelingsplan kan hier een kader voor scheppen.
› Zorgen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat en een optimaal contact met het
lokale bedrijfsleven. Stimuleren van duurzame bedrijvigheid. Een bedrijvenloket als
wegwijzer voor bedrijven. De aanstelling van een bedrijfscontactfunctionaris als
aanspreekpunt voor bedrijven in de gemeente.
› Maximale controlemogelijkheden van de gemeente op het veilig functioneren van de
nieuwe onderzoeksreactor Pallas in Petten. Benoemen van een bestuurder in het nieuwe
college die specifiek het onderwerp ꞌVeiligheid in Pettenꞌ in zijn portefeuille heeft. De
reactor moet in de toekomst in staat zijn om in te spelen op rendabele alternatieven als
de vraag naar isotopen door innovatieve productieontwikkeling afneemt.
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3. Zorg, welzijn en vrije tijd

D66 Schagen staat voor een rechtvaardig sociaal beleid waarbij iedere inwoner een
bijdrage aan de samenleving wil en kan leveren. Iedereen doet mee in de maatschappij,
de inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven functioneren. Dat is ook het doel
van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zelfredzaamheid wordt
gestimuleerd, ondersteuning waar nodig geboden. D66 Schagen wil ook een breed en
laagdrempelig sportaanbod, gereguleerde groei van de vrijetijdsindustrie en stimulering
van cultuuruitingen en cultureel ondernemerschap. Samenwerkingsverbanden tussen
sport, cultuur, onderwijs, zorg en welzijn dragen bij aan de ontwikkeling en het
welbevinden van de inwoners van de nieuwe gemeente.

3.1 Participatie en sociaal beleid

De inwoners van de gemeente krijgen de ruimte en de kansen om zichzelf te ontplooien.
Zij worden daartoe uitgedaagd, aangespoord of geholpen. D66 Schagen gaat uit van de
mogelijkheden van de betrokkenen en niet van de beperkingen. Maatwerk staat centraal.
Burgers worden gestimuleerd hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en zelf keuzes te
maken om grip op hun leven te krijgen en aan de maatschappij te blijven deelnemen.
Kwetsbare inwoners verdienen ondersteuning van de gemeente. Mensen met een
lichamelijke of geestelijke beperking moeten de mogelijkheid hebben om volwaardig mee
te doen. De gemeente heeft een ruimhartig sociaal beleid. Het komt steeds vaker voor
dat mensen door omstandigheden op de rand van het bestaansminimum leven of zelfs
eronder. Deze groep mensen loopt meestal niet met hun armoede te koop. D66 Schagen
vindt de ontwikkeling van beleid op het gebied van stille armoede noodzakelijk.
Het gemeentelijk beleid op het vlak van werk en inkomen is gericht op een snelle
doorstroming van scholing naar arbeid. Een bijstandsuitkering is iets tijdelijks, is slechts
een overbrugging naar werk. Werk en/of dagbesteding gaan voor uitkering. De gemeente
mag aan uitkeringsgerechtigden een tegenprestatie vragen in de vorm van
vrijwilligerswerk. Dit draagt in positieve zin bij aan de kwaliteit van iemands leven en
vergemakkelijkt de stap naar (een terugkeer in) het arbeidsproces.
Het UWV sluit de komende jaren vele kantoren. De afstand tot de inwoners wordt
vergroot, de dienstverlening geminimaliseerd tot online zoeken. Het wordt hierdoor voor
werkzoekenden steeds moeilijker om aan een baan te komen. D66 Schagen vindt
persoonlijk contact belangrijk om juist mensen met een grotere afstand tot de
arbeidsmarkt weer aan werk te helpen. Wij willen daarom een vorm van een lokaal
arbeidsloket behouden.
D66 Schagen streeft naar voldoende en goede tijdelijke dak- en thuislozenopvang in de
regio. De capaciteit is de afgelopen jaren niet toereikend gebleken. Den Helder zit
meestentijds vol, Alkmaar heeft een fikse wachtlijst. De behoefte aan tijdelijke opvang
neemt om uiteenlopende redenen toe. Mensen raken door echtscheiding of schulden
dakloos, door bezuinigingen bij de GGZ komen meer mensen op straat te staan die
psychisch in de war zijn en er melden zich steeds meer (zwerf)jongeren met schulden.
De gemeente heeft niet alleen een verantwoordelijkheid voor de mensen maar ook voor
de dieren. Dierenwelzijn is een kerntaak van een sociale gemeente, die een taak heeft in
het bewustmaken van mensen en het bieden van voorlichting. D66 Schagen wil dat
hiervoor beleid wordt ontwikkeld.
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Concreet wil D66 Schagen:

› Bereikbare en laagdrempelige zorgvoorzieningen in de eigen kern. Dit stelt mensen in
staat om zo lang mogelijk regie over hun eigen leven te voeren. Mensen met een
beperking kunnen zelfstandig wonen, er is goede begeleiding, er zijn toereikende en
toegankelijke voorzieningen en zij kunnen deelnemen aan activiteiten die in de gemeente
plaatsvinden.
› Investeren in mogelijkheden voor betaald werk of vrijwilligerswerk voor gehandicapten.
De gemeente geeft het voorbeeld door zelf arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.
› Ontwikkeling van beleid op het gebied van stille armoede.
› Werk en/of dagbesteding gaan voor uitkering. Scholing en werk leiden tot een
duurzame weg uit de armoede.
› In samenwerking met de ISD Kop van Noord-Holland en de regiogemeenten tot een
samenhangend re-integratie- en werkgelegenheidsbeleid komen, waarbij de
werkzoekende dicht bij huis en persoonlijk wordt geholpen.
› Regio-overleg over de noodzaak en mogelijkheid van een sociaal logement in Schagen
als straks de opvang voor dak- en thuislozen aan de Halerweg tot een einde komt.
› Ontwikkelen van een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid, dat een kader schept voor
beleid en uitvoering op dit gebied.

3.2 Jongerenbeleid

Jongeren verdienen bijzondere aandacht, want zij geven onze toekomst mede vorm. Wij
willen de jongeren erbij betrekken. Niet over maar met hen praten over hun wensen,
problemen en oplossingen. D66 Schagen wil een Jeugdadviesraad oprichten om jongeren
de gelegenheid te geven als volwaardige gesprekspartner mee te denken en mee te
praten over de ontwikkeling van gemeentelijk beleid.
D66 Schagen vindt dat de gemeente een duidelijke rol heeft in het voorkomen en
bestrijden van jeugdwerkloosheid en het participeren van jongeren in werk of opleiding.
Overheid, onderwijs en ondernemers werken daarbij nauw samen.
Het jeugd- en jongerenwerk wordt ingezet voor talentontwikkeling. Het ambulante
jongerenwerk is geen verlengstuk van de politie, maar heeft een preventieve functie bij
overlastsituaties. Een structurele, goede samenwerking tussen jongerenwerk, gemeente,
politie en welzijnswerk draagt bij aan de ontwikkelkansen voor jongeren en vermindert
de kans op problemen. D66 Schagen steunt de plannen om tot een integrale
jeugdgezondheidszorg te komen, organisatorisch vormgegeven door het Centrum voor
Jeugd en Gezin. Opvoed- en opgroeiondersteuning is een belangrijk onderwerp.
Excessief alcohol- en drugsgebruik onder jongeren is een steeds groter maatschappelijk
probleem. Kinderen beginnen al op jonge leeftijd met drinken, wat enorm schadelijk is
voor de ontwikkeling van het brein en andere organen. D66 Schagen wil dat de
gemeente een actieve rol speelt in de alcohol- en drugspreventie (met focus op de
gezondheidsschade), waarbij nauw wordt samengewerkt met ouders (voorlichting en
bewustwording), scholen (voorlichting en leerprojecten), welzijnswerk, politie en het
Centrum voor Jeugd en Gezin.

Concreet wil D66 Schagen:

› Oprichting van een Jeugdplatform, dat gevraagd en ongevraagd advies geeft over
onderwerpen aangaande het jongerenbeleid.
› Nauwe samenwerking tussen gemeente, onderwijs en bedrijfsleven in het voorkomen
en bestrijden van jeugdwerkloosheid. Passend onderwijs (vraag en aanbod bij elkaar
brengen), aanbieden van trainingen, stageplaatsen en leerwerktrajecten en het
stimuleren van ondernemerschap.
› Integrale jeugdgezondheidszorg en jeugdbeleid, met een regierol voor de gemeente. In
het laagdrempelige en herkenbare Centrum voor Jeugd en Gezin worden alle taken op
het gebied van opgroeien en opvoeden gebundeld. Het CJG biedt advies, ondersteuning
en hulp op maat aan opvoeders, kinderen, jongeren en professionals. Een opvoedpoli is
waardevol.
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› Jongeren Preventie Plan (JPP) als onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Deze laagdrempelige voorziening richt zich op jongeren van 12 t/m 23 jaar. Het JPP biedt
vrijwillige hulpverlening en geeft informatie en advies. Dit om te voorkomen dat jongeren
in de problemen komen of blijven rondlopen met vragen over school, huisvesting,
alcohol, drugs, seksualiteit of een moeilijke thuissituatie.
› Meer fantasieprikkelende en voor iedereen toegankelijke speelvoorzieningen voor
kinderen in de woonwijken.
› Jongerenontmoetingsplekken in de kernen.
› Nauwe samenwerking van gemeente, scholen, welzijnswerk, politie en Centrum voor
Jeugd en Gezin in de alcohol- en drugspreventie onder jongeren. Voortzetting van project
ꞌHelder in de Kopꞌ. Ouders op hun verantwoordelijkheid wijzen, streng handhaven bij
winkeliers en horeca die jongeren onder de 16 jaar alcohol verkopen.
› Regionale afstemming van regelgeving en beleid met betrekking tot horeca.
Eenduidigheid in sluitingstijden voorkomt alcoholtoerisme. In overleg met politie en
horeca tot een toegangs- en sluitingstijdenbeleid komen, dat er voor zorgt dat het veilig
is en de trend van steeds later uitgaan wordt gekeerd.

3.3 Ouderenbeleid

Nederlands vergrijst, de gemeente Schagen incluis. Ouderen vormen een steeds grotere
groep in de samenleving. Zij verdienen een volwaardige plaats en willen blijven
meedoen. Voorzieningen op het vlak van zorg en welzijn dienen op hun behoefte te
worden afgestemd. Senioren willen zelf de regie voeren en hun eigen keuzes maken. Het
is belangrijk dat er voldoende aandacht en adequate zorg voorhanden is, zodat zij zo
lang mogelijk thuis en in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.

Concreet wil D66 Schagen:

› Structureel overleg tussen de gemeenten en de ouderenbonden om tot een optimaal
ouderenbeleid te komen.
› Voldoende geschikte en betaalbare woningen voor senioren. Er wordt ingespeeld op de
zorgbehoefte van de oudere, de levensloopbestendigheid van de woning en de nabijheid
van voorzieningen. Vraaggestuurde woonconcepten en maatschappelijke voorzieningen
realiseren.
› Voorkomen en tegengaan van isolement en eenzaamheid onder ouderen. Een meldpunt
Eenzaamheid voor zelfstandig wonende ouderen en gehandicapten. Stichting Wonen Plus
Welzijn is als hulpverlenende instantie voor dit werk geschikt.
› De gemeente zorgt voor een goede ondersteuning van mantelzorgers.

3.4 Sport

Bewegen is goed voor iedereen. Sport levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheid
van mensen en aan de sociale samenhang in de gemeente. Sport leert jongeren zich aan
bepaalde regels te houden, brengt jong en oud bij elkaar, stimuleert de betrokkenheid en
de sociale contacten. Breedtesport is van grote maatschappelijke betekenis. Dit wil D66
Schagen krachtig stimuleren. Sportservice Schagen speelt een belangrijke rol in het
zoveel mogelijk mensen in beweging zien te krijgen, in het inwoners naar sportclubs
geleiden en in het leggen van samenwerkingsverbanden tussen sportclubs, cultuur en
scholen.
D66 Schagen vindt het van belang dat sportverenigingen, scholen en welzijnswerk beter
met elkaar samenwerken in het bereiken van maatschappelijke doelen: vermindering van
bewegingsarmoede, tegengaan van overgewicht en bevorderen van gezond gedrag,
leerprestaties en sociale participatie. De gemeente heeft hier een stimulerende en
voorwaardenscheppende rol.
Er is in de fusiegemeente geen eensluidend subsidiebeleid voor verenigingen. D66
Schagen wil een nieuw subsidiebeleid, waarbij de nadruk ligt op actief zijn, jeugd,
harmonisatie en eenvoud. Gelijke regels voor alle verenigingen, meerjarige zekerheid
bieden, eenvoudige subsidieaanvraagprocedure, bevordering (extra subsidiëring) van
activiteiten voor de jeugd en het toekennen van een subsidiebedrag per lid.
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Concreet wil D66 Schagen:

› Een breed en laagdrempelig aanbod van sportvoorzieningen, verspreid over de
gemeente.
› Veilige, voor iedereen toegankelijke en goed onderhouden sportaccommodaties. Er is
een kwaliteitsimpuls voor de huidige gymzalen noodzakelijk.
› Betere samenwerking tussen sportclubs, scholen en welzijnswerk, waarbij een rol is
weggelegd voor de gemeente (facilitator) en Sportservice Schagen (stimulator).
› Een nieuw subsidiebeleid voor verenigingen, waarbij de nadruk ligt op actief zijn, jeugd,
gelijktrekken en eenvoud.
› Onderzoek naar gebruik en multifunctionaliteit van de sporthallen in de gemeente.
Tevens nagaan of alle sporthallen en zwembaden in de gemeente onder een koepel
kunnen worden ondergebracht, waarbij een stichting het beheer, de exploitatie en het
verhuur van de sportaccommodaties voor haar rekening neemt. De gemeente blijft wel
het sportbeleid bepalen en blijft eigenaar van de gebouwen.
› Uitbreiding van de Sportadviesraad Schagen met maatschappelijk relevante partners.

3.5 Recreatie en toerisme

D66 Schagen onderschrijft dat de vrijetijdsindustrie in onze regio een sector van belang
is en groeipotentie heeft, maar wel met behoud van de landschappelijke kwaliteit. De
presentatie van het toeristisch aanbod kan eenduidiger en het aanbod kan beter op
elkaar worden afgestemd. Koppeling van voorzieningen en het aanbieden van nieuwe
arrangementen zorgen voor een economische impuls. Er ontstaat op deze wijze een sterk
en herkenbaar gemeenteprofiel. De samenwerking tussen de agrarische en toeristischrecreatieve sector versterken, waarbij er ruimte is voor kleinschalige voorzieningen als
kamperen bij de boer en bed & breakfast.
De ligging aan de kust en de sfeer aan zee geven de nieuwe gemeente een grote
meerwaarde. Kusttoerisme is een belangrijke drager van de lokale economie. D66
Schagen wil de blauwe vlag op elke strandopgang zien wapperen en is voorstander van
een jaarronde exploitatie van de strandpaviljoens om de toeristisch-economische
betekenis van het strand te vergroten.
Fietstoerisme is ook een belangrijke economische schakel, E-bikes worden daarbij steeds
populairder. D66 Schagen wil de aanleg van goed herkenbare recreatieve fietsroutes
door de nieuwe gemeente om de komst van toeristen en dagjesmensen te stimuleren.

Concreet wil D66 Schagen:

› Logies, horeca, cultuurhistorie en toeristische infrastructuur (goede wandel-, fiets- en
vaarroutes) aan elkaar koppelen en tot aantrekkelijke nieuwe recreatief-toeristische
arrangementen zien te komen, met de belevingswaarde van het gebied als uitgangspunt.
Vraaggericht handelen en niet aanbodgericht.
› Ruimte voor kleinschalige toeristisch-recreatieve voorzieningen als kamperen bij de
boer en bed & breakfast.
› Kwalitatief goede recreatieterreinen. Nieuwe recreatieve ontwikkelingen passen bij de
aard, schaal en functie van de omgeving. Dit om behoud van de kleinschaligheid en het
diverse karakter van de kernen te borgen.
› De komst van een toeristische aanjager in de vorm van een Leisure Board, die NoordHolland Noord als een aantrekkelijk gebied op de kaart zet.
› Bevordering van fietstoerisme in de nieuwe gemeente. Komst van een aantrekkelijke
25-kernenroute, met de mogelijkheid van verschillende fietsarrangementen.
› De realisatie van een bijna drie miljoen euro kostende Westfriese Brug over het kanaal
Stolpen-Kolhorn is in deze tijd van overheidstekorten, noodzakelijke bezuinigingen en
broekriem aanhalen duidelijk een (financiële) brug te ver.

3.6 Kunst en cultuur

D66 Schagen hecht veel waarde aan kunst en cultuur. Het draagt bij aan de kwaliteit van
leven. Cultuur geeft uitdrukking aan wat er in de samenleving leeft. Cultuur verbindt,
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stimuleert sociale cohesie, zorgt voor een prettige leefomgeving en geeft de gemeente
een duidelijke identiteit. Bovendien heeft een hoog cultureel voorzieningenniveau een
positief economisch effect. Het zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor
bedrijven en lokt (dagjes)mensen van buiten naar onze gemeente.
D66 Schagen wil cultuuruitingen en cultureel ondernemerschap stimuleren. Er is in de
gemeente ruimte voor een culturele broedplaats, waar kunstenaars en creatieve
ondernemers samenkomen en een bijdrage leveren aan de cultuur in de gemeente.
Bedrijven kunnen worden verleid om vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen te
investeren in kunst en cultuur. Inwoners dienen zelf de cultuur levend te houden. De
gemeente zorgt vanuit de rol van regisseur en stimulator voor goede condities en
randvoorwaarden waarin cultuur kan gedijen.
Cultuur heeft steeds meer raakvlakken met andere non-profitsectoren als onderwijs, zorg
en welzijn. Door zaken als kunst- en cultuureducatie, burgerparticipatie, voor- en
vroegschoolse educatie en brede scholen lopen de beleidsterreinen in elkaar over. D66
Schagen ziet cultuur in een breed perspectief. Er liggen kansen voor culturele
groeperingen en instellingen om samen te werken met scholen en zorginstanties of te
participeren in een netwerk.

Concreet wil D66 Schagen:

› Behoud en waar mogelijk versterken van een breed cultureel aanbod in de gemeente.
› Instellen van een Adviescommissie kunst en cultuur, dat als onafhankelijk orgaan
gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het gemeentebestuur over grote projecten en
activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.
› Een culturele broedplaats in de gemeente, waar creatieve ondernemers en kunstenaars
goedkoop een werkruimte kunnen huren. Het (leegstaande) gebouw doet dienst als
atelier, expositieruimte, ontmoetingsplek, informatiecentrum en verbindende schakel met
het bedrijfsleven, onderwijs en gemeente.
› Stimuleren van samenwerking tussen cultuur, onderwijs, zorg en welzijn.
› Cultuurhuis Markt 18 als culturele aanjager van de regio, waarbij alle mogelijkheden
van (talent)ontwikkeling, cultuureducatie en vernieuwing worden benut.
› Een duidelijk overzicht op de gemeentelijke website van al wat zich op kunst- en
cultuurgebied in de gemeente afspeelt. Dit leidt tot meer bekendheid met het
cultuuraanbod en het schept de mogelijkheid om het aanbod beter op elkaar af te
stemmen.
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4. Kennis en onderwijs

D66 Schagen heeft onderwijs als topprioriteit. Wij willen investeren in kennis en
onderwijs. Goed onderwijs is de motor van onze economie en de sleutel voor het
vergroten van de welvaart. Het versterkt de sociale samenhang en stelt de inwoners in
staat zich te ontwikkelen, keuzes te maken en hun leven in te richten zoals ze dat zelf
willen.
Onderwijsbeleid wordt vooral in Den Haag gemaakt, maar ook op lokaal niveau kunnen
we desondanks veel doen. D66 wil dat de gemeente zich blijft inzetten voor een breed en
divers onderwijsaanbod en krachtige onderwijsinstellingen met goede voorzieningen en
infrastructuur.
D66 Schagen ziet onderwijs als onderdeel van een keten van voorzieningen voor de
jeugd. De gemeente kan een faciliterende en stimulerende rol spelen in de bevordering
van de samenwerking tussen alle instellingen die met kinderen en ouders te maken
hebben. Een goede aansluiting tussen onderwijs, arbeidsmarkt en zorg is van lokaal
belang. Programma’s moeten hierbij goed op elkaar worden afgestemd.
D66 Schagen staat op onderwijsgebied voor kwaliteit, keuzevrijheid, kleinschaligheid,
brede schoolconcepten, duurzame huisvesting en samenwerkingsverbanden tussen de
gemeente, de zorg, het bedrijfsleven en het onderwijs.

Concreet wil D66 Schagen:

› Partijen die zich met de zorg van kinderen bezighouden, zo dicht mogelijk bij elkaar
brengen. De jeugdzorg verbeteren door een nauwe samenwerking tussen het Centrum
voor Jeugd en Gezin en de scholen.
› Talentontwikkeling stimuleren door een betere samenwerking tussen basisscholen,
kinderopvang, sportverenigingen en culturele instellingen. Een samenwerking die leidt tot
een natuurlijke overloop van school, opvang en sport- of culturele activiteit.

4.1 Basisonderwijs, voortgezet en special onderwijs

D66 Schagen vindt het belangrijk dat er een goede spreiding is van basisscholen over de
kernen. Ouders kiezen overwegend een basisschool dicht bij huis. Dit bevordert de
sociale integratie (buurtkinderen leren elkaar kennen), een kind kan hierdoor eerder
zelfstandig naar school én ouders kunnen hun kind lopend of op de fiets naar school
brengen. Wat de verkeersveiligheid ten goede komt. Het is tevens van belang dat de
diverse basisscholen in de kernen goed met elkaar samenwerken.
De gemeente heeft een regionale functie voor het voortgezet onderwijs, speciaal
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De gemeente zorgt voor een aantrekkelijk
vestigingsklimaat voor deze onderwijsinstellingen. Scholen op hun beurt streven ernaar
hun onderwijsaanbod beter af te stemmen op de vraag naar arbeid en stageplaatsen.
Juist in deze tijd van economische tegenwind is investeren in onderwijs van groot belang
voor de aanpak van de stijgende (jeugd)werkloosheid. De werkloosheid onder jongeren
zonder startkwalificatie is hoger dan die onder jongeren met een diploma.
Voortijdige schooluitval moet wat D66 Schagen betreft zoveel mogelijk worden
voorkomen. Hier ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente (inzet
leerplichtambtenaar) en het onderwijs. Spijbelgedrag wordt in een zo vroeg mogelijk
stadium aangepakt.
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Concreet wil D66 Schagen:

› Een goede spreiding van basisscholen over de wijken en kernen. Voor de leefbaarheid
van de kleine kernen is het van belang dat er alles aan gedaan wordt om basisscholen in
stand te houden. Waar dat niet meer lukt, zorgt de gemeente voor een passende
vervoersvoorziening voor de kinderen naar de dichtstbijzijnde basisschool.
› Goed bereikbare scholen met veilige schoolroutes.
› Behoud van weerbaarheidstrainingen (Marietje Kessels, Rots & Water) op basisscholen.
› Een gemeente die ketensamenwerking stimuleert door het bedrijfsleven en het
onderwijs (vraag en aanbod) bij elkaar te brengen. Een faciliterende rol van de gemeente
in de koppeling van onderwijs en bedrijfsleven. Door het aanbieden van leerwerkplekken
en stageplaatsen kan een betere aansluiting van het voortgezet onderwijs en het mbo op
de beroepspraktijk worden gerealiseerd.
› Stimulering van goed afgestemde voor- en naschoolse activiteitenprogramma’s, waarbij
scholen samenwerken met partners op het gebied van sport, welzijn en cultuur.
› Het aantal leerplichtige leerlingen dat voortijdig de school verlaat terugbrengen. Scherp
toezicht op een goede registratie en controle (scholen, ISD Kop van Noord-Holland) van
de jongeren die zonder startkwalificatie de school verlaten.
› Spijbelgedrag in een zo vroeg mogelijk stadium aanpakken. Zorgen voor een goede
begeleiding van deze leerlingen, waar betrokkenen (school, maatschappelijk werk,
ouders) in nauwe samenwerking de problematiek aanpakken en trachten om deze
leerlingen zo snel mogelijk weer terug in de schoolbanken te krijgen. Zorg op maat!

4.2 Onderwijshuisvesting

De gemeente zorgt voor passende en kwalitatieve onderwijshuisvesting. D66 Schagen wil
dat er bij nieuwbouw en renovatie van scholen rekening mee wordt gehouden dat deze
gebouwen ook voor buitenschoolse activiteiten kunnen worden ingezet. Samenwerking
tussen organisaties en gedeeld gebruik van voorzieningen wordt gestimuleerd.
D66 Schagen is voorstander van brede scholen, waarbij er sprake is van een goede
samenwerking tussen onderwijs, sport, welzijn en cultuur. De gebruikers van de brede
school kunnen van elkaars faciliteiten gebruikmaken en zien samenwerking als een
meerwaarde.

Concreet wil D66 Schagen:

› Goede huisvesting met adequaat onderhoud voor alle onderwijsinstellingen.
› Stimuleren van de bouw van brede scholen, waarbij interactie tussen de verschillende
gebruikers plaatsvindt.
› Multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen. Onderwijsvoorzieningen zodanig
inrichten dat ze ook buiten de reguliere schooltijden gebruikt kunnen worden.
› Invloed kunnen blijven uitoefenen op de kwaliteit van het onderwijs via het
huisvestingsbudget.
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5. Milieu, klimaat en energie

D66 Schagen streeft naar een duurzame samenleving. Het beleid dat we nu voeren heeft
gevolgen voor de toekomst. De resultaten van ons beleid zijn niet alleen merkbaar voor
de huidige generatie, ook toekomstige generaties kunnen ervan profiteren.
Duurzaamheid is op tal van beleidsterreinen te realiseren. Denk aan duurzaam bouwen
en ontwikkelen, duurzame energie, duurzame producten en duurzaam vervoer.
Duurzaamheid moet geen vage kreet of containerbegrip zijn. Het beleid moet concreet,
meetbaar en doelgericht zijn. D66 Schagen wil dat Schagen in 2030 een energieneutrale
gemeente is.

5.1 Natuur en milieu

Duurzaamheid gaat niet alleen over energiebesparing, terugdringen van de CO2-uitstoot
en gebruik van alternatieve energiebronnen. Het gaat ook over het beheer en gebruik
van de groene ruimte. D66 Schagen heeft de zorg voor natuur en milieu hoog in het
vaandel staan. Groen is belangrijk: om te ervaren en te beleven, voor het afvangen van
fijnstof en vanwege de infiltratiemogelijkheden bij zware regenval. D66 Schagen wil dat
groen in de kernen behouden blijft en waar nodig wordt versterkt.
Het milieu is gebaat bij een praktische en efficiënte afvalscheiding. D66 Schagen wil het
bewuster omgaan van inwoners met de hoeveelheid afvalproductie stimuleren. Dat is
eerlijker, goedkoper en beter voor het milieu. De gemeente heeft de zorg voor een
schone en leefbare leefomgeving. Ook de inwoners, bedrijven en instellingen hebben
echter een verantwoordelijkheid voor een beter milieu. Zwerfafval is een groot probleem
en staat, net als hondenpoep, hoog in de lijst van burgerergernissen. D66 Schagen staat
voor een duidelijk, adequaat en consequent handhavingsbeleid. De gemeente kan
bewustwording versterken door voorlichting op scholen en het plaatsen van voldoende
afvalbakken. Met het door D66 Schagen voorgestelde zelfbeheer in de wijken – waarbij
bewoners zelf verantwoordelijk worden voor het beheer en onderhoud van hun straat of
buurt – wordt er ingespeeld op de eigen verantwoordelijkheid.
De gemeente zorgt voor voldoende uitlaat- en speelplaatsen voor honden. Daarbij horen
voldoende afvalbakken. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners om de
hondenpoep op te ruimen (zelfbeheer!). Bij verzaken van de opruimplicht streng
handhaven.

Concreet wil D66 Schagen:

› Bij afvalinzameling is het principe ꞌDe vervuiler betaaltꞌ leidend.
› Een steeds verdergaande afvalscheiding zorgt bij (kleine) huishoudens voor
opslagproblemen. Onderzoek naar de mogelijkheden om op wijkniveau depots te creëren
voor de afgifte van plastic, kleding, papier en glas.
› Streng handhaven op het verspreiden van zwerfafval. Dit onderwerp opnemen in het
door D66 Schagen voorgestelde beleidsplan Handhaving. Via zelfbeheer in de wijken
bewoners zelf verantwoordelijk maken voor een schoon straatbeeld in hun directe
leefomgeving. De opruimkosten van het zwerfafval kunnen uit het wijkbudget betaald
worden.
› De gemeente zorgt voor voldoende losloopgebieden voor honden. Handhaven bij niet
opruimen van hondenpoep.
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› Aanscherping van het bomenbeleid, waarbij er sprake is van regulier onderhoud, het
tijdig vervangen van zieke en zwakkere soorten bomen en bescherming van
monumentale bomen.

5.2 Klimaat en energie

Klimaatverandering en het opraken van fossiele brandstoffen zetten de huidige
energievoorziening stevig onder druk. D66 Schagen vindt dat alle vormen van duurzame
energie moeten worden gestimuleerd: windkracht, waterkracht, zonlicht, biomassa,
aardwarmte en omgevingswarmte. Nieuwe windmolens(parken) worden op zee
gerealiseerd en niet op het land. HVC Alkmaar produceert en levert groene stroom aan
gemeenten (Schagen incluis) en particulieren. D66 Schagen wil dat de gemeente
stimuleert dat verenigingen en organisaties binnen de gemeentegrenzen dit goede
voorbeeld volgen.

Concreet wil D66 Schagen:

› Een plan van aanpak en een toetsingskader om tot een energieneutrale gemeente te
komen.
› Een faciliterende en stimulerende rol van de gemeente in het gebruik van duurzame
energieproducten (als zonnepanelen, zonneboilers en led-lampen) door particulieren en
bedrijven. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld met duurzaam inkopen en
investeren.
› Stimulering van duurzaam en energiezuinig bouwen, met gebruik van duurzame
producten en technieken als warmte-koudeopslag. Bij het maken van prestatieafspraken
met woningcorporaties duurzame maatregelen als isolatie, zonnepanelen en nieuwe hrketels hoog op de lijst zetten.
› Elektrisch rijden stimuleren. De gemeente kiest bij een vervangingsvraag zelf ook voor
elektrisch aangedreven materieel.
› Stimulering van verenigingen en organisaties tot het afnemen van groene stroom via
de HVC Alkmaar.
› Geen toename van het aantal windmolens op land.
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