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> Solide financieel beleid met 
effectieve controle

> Bij regionale onderwerpen altijd 
regionaal handelen

> Een aantrekkelijk, levendig en 
vitaal dorpscentrum

Inleiding

De politiek heeft, zeker in economisch onzekere tijden, de natuurlijke neiging te denken 
in problemen. En daarbij zien politici zich doorgaans als dé oplosser van de 
problematiek. D66 Heemskerk gaat uit van de zelfbewuste en zelfverzekerde burger die 
op zoek is naar verbetering en vooruitgang. Een groep jongeren op straat is dus niet per 
definitie een groep probleemjongeren. Ouderen zijn niet in zichzelf gekeerde 
kostenposten. Het is een kwestie van het glas dat half vol of half leeg is. Het zal duidelijk 
zijn dat D66 Heemskerk kiest voor het eerste.

Zoals u in dit verkiezingsprogramma van D66 Heemskerk kunt lezen gaan wij de 
komende periode voor vooruitgang en verbetering. Niet vanuit het perspectief dat het nu 
allemaal slecht is of gaat, wél vanuit de overtuiging dat het beter moet én kan. Een solide 
economisch beleid, blijvend gezonde gemeentefinanciën, oog voor de regio, een 
krachtig, divers en toegankelijk winkelgebied om de hoek, het zijn zomaar enkele punten 
die D66 Heemskerk de komende periode wil realiseren.

Omstandigheden creëren opdat de mens optimaal kan ontplooien en daar waar nodig 
een helpende hand uitsteken. Dat zijn de sociaalliberale kernwaarden waar D66 al bijna 
50 jaar voor staat. Waarden die we ook in Heemskerk in de praktijk brengen. Daarbij 
zien wij het als onze plicht om iedereen zo veel mogelijk te laten participeren in de 
maatschappij en invloed te laten uitoefenen op zijn of haar eigen leefomgeving.

Stem daarom D66!

Robbert Nijboer
Lijsttrekker D66 Heemskerk
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Financiën

D66 wil dat er op een verantwoorde manier met gemeentegeld wordt omgegaan. Dit 
betekent dat de gemeentelijke financiën transparant en doelmatig moeten zijn. De jaren 
van voorspoed zijn voorbij. Ook Heemskerk ontkomt niet aan ingrijpende 
bezuinigingen. De afgelopen jaren is er al een flinke greep gedaan uit de algemene 
reserves, en de kans dat de algemene reserves de komende jaren zullen toenemen is 
gering. 

Solide financieel beleid

De gemeente beschikt nog maar over 
weinig mogelijkheden om extra 
inkomsten te realiseren; de 
grondposities waarmee zij middels 
verkoop en herontwikkeling in het 
verleden opbrengsten konden 
realiseren zijn nu haast volledig 
opgedroogd. 

D66 vindt het onverantwoord om te 
speculeren op toekomstige 
ontwikkeling indien deze nog 
afhankelijk zijn van andere factoren. 
De gemeente mag zich niet rijk 
rekenen. D66 wijst het kunstmatig 
ophogen van grondprijzen dan ook 
ten stelligste af.

Gelukkig is er de laatste jaren veel 
geïnvesteerd in de gemeente. Onze 
focus zal de komende tijd van 
vernieuwen naar beheer en 
onderhoud moeten gaan om de 
voorzieningen binnen onze 
gemeente op peil te houden.

Financiële controle

De gemeentelijke financiën moeten 
structureel en meerjarig op orde 
zijn. Goedkoop geld lenen zonder 
directe noodzaak is uit den boze. 
D66 streeft ernaar om de 
gemeentelijke financiën beter 
inzichtelijk (en dus controleerbaar) 
te maken; niet alleen voor de 
gemeenteraad maar ook voor iedere 
burger. De controlefunctie van de 
gemeenteraad moet worden 
ondersteund door een sterke 
rekenkamer, die over voldoende geld 
en middelen beschikt om de leden 
van de gemeenteraad te 
ondersteunen en hun controlerende 
taak uit te voeren. 

D66 vindt dat de rekenkamer een 
regionaal karakter moet krijgen 
binnen de IJmond; dit geeft de 
rekenkamer meer middelen, 
draagvlak en slagkracht.

OZB

Om de gemeentefinanciën op orde te 
houden is D66 van mening dat eerst 
naar de gemeentelijke organisatie 
moet worden gekeken en naar de 
gemeentelijke uitgaven, waarbij 
moet worden gestreefd naar de 
hoogst mogelijke efficiëntie en 
doelmatigheid. Kwaliteit mag hierbij 
nooit uit het oog worden verloren. 
Het verhogen van de OZB is een 
laatste redmiddel, dat hooguit mag 
worden aangewend om ervoor te 
zorgen dat de gemeente haar 
kerntaken naar behoren kan blijven 
uitoefenen. 

Eerlijke verdeling 
gemeentelijke lasten

D66 streeft naar een zo rechtvaardig 
mogelijke verdeling van de 
gemeentelijke lasten. In dat kader 
vindt D66 het onjuist dat de 
opbrengsten van gemeentelijke 
belastingen die slechts aan een 
beperkt aantal mensen worden
opgelegd, zoals de honden- en 
toeristenbelasting, naar de algemene 
middelen van de gemeente vloeien, 
zeker als daar geen specifieke 
inspanning van de gemeente 
tegenover staat. Burgers horen 
immers niet financieel te worden 
benadeeld, enkel om hun keuze voor 
een huisdier. Daarom dienen 
dergelijke belastingen te worden 
verlaagd, en bij voorkeur te worden 
afgeschaft. 
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Aanbestedingen

D66 is van mening dat in het kader 
van gemeentelijke aanbestedingen 
het uitgangspunt “het beste product 
voor de beste prijs” altijd leidend 
moet zijn. D66 vindt echter ook dat 
duurzaamheid en innovatie 
belangrijke criteria moeten zijn bij 
het bepalen van “het beste product”. 

De wijze van aanbesteden en de 
keuzes die daarin gemaakt worden 
kunnen een belangrijke rol spelen in 
de gemeentelijke financiën. Het is 
belangrijk om het MKB een goede 
kans te geven bij aanbestedingen; 
het MKB blijft de motor van onze
economie, ook regionaal.
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Regionale samenwerking

De IJmond is een veelzijdige regio met een unieke ligging aan de rand van de Randstad. 
Gelegen rondom het kanaal, dicht bij de grote steden en Schiphol, biedt de regio volop 
kansen voor ondernemers, vooral op het gebied van watergebonden industrie en 
dienstverlening. 

Daarnaast biedt de regio rustige woongebieden en, vooral aan de kust, voldoende 
gelegenheid om te recreëren. 

Unieke positie

De vier IJmondgemeenten werken al 
op talloze gebieden samen. Door 
gezamenlijk beleid en afstemming 
kunnen de gemeenten meer kwaliteit 
en slagkracht bieden voor hun 
inwoners. Toch heeft gezamenlijk 
optreden ook nadelen: de talloze 
overleggen kosten veel tijd en de vele 
opgerichte gemeenschappelijke 
regelingen maken de controle en 
sturing door de verschillende 
gemeenteraden ingewikkeld. Daarbij 
is samenwerking op beleidsterreinen 
waarbinnen de belangen van de vier 
IJmondgemeenten niet automatisch 
overeenkomen –maar waarbij een 
regionale aanpak het totaal wel ten 
goede komt – niet altijd eenvoudig. 

Voor D66 staat dienstverlening naar 
de inwoners toe centraal. Om de 
kwaliteit hiervan te waarborgen en 
de kansen voor de toekomst te 
grijpen, is IJmondiale samenwerk-
ing op een groot aantal terreinen 
noodzakelijk.

D66 vindt dat bij IJmondiale 
onderwerpen altijd vanuit het 
IJmondiale belang gehandeld moet 
worden. Het is hierbij van cruciaal 
belang dat het democratische 
gehalte van deze samenwerking 
stevig verankerd blijft; de politieke 
verantwoordelijkheid voor het 
samenwerkingsproces moet in 
handen blijven van de gekozen 
gemeenteraden.

Uitdagingen

De grootste uitdagingen voor de 
IJmond liggen op het gebied van 
werkgelegenheid, bereikbaarheid, 
zorg, luchtkwaliteit en 
voorzieningen. Voor al deze 
uitdagingen liggen de oplossingen in 
een betere samenwerking tussen de 
IJmondgemeenten. Zo wil D66 de 
werkgelegenheid binnen de IJmond 
versterken door een duidelijke 
economische afstemming en een 
faciliterend economisch bureau. We 
verbeteren de bereikbaarheid en 
luchtkwaliteit door als regio 
gezamenlijk op te trekken in relatie 
tot de provincie en het Rijk. 

D66 ziet voor de IJmond een 
gezamenlijke toekomst. Niet omdat 
groter altijd beter is, maar omdat de 
uitdagingen waar de IJmond voor 
staat hierom vragen. Daarom moet 
er in de raadsperiode 2014-2018 
actief gewerkt worden aan minder 
vrijblijvende vormen van 
samenwerking, tussen de 
gemeenteraden, colleges en 
ambtenaren. D66 sluit gemeentelijke 
herindelingen niet uit.
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Economie

De kwaliteit van een stad of dorp wordt vaak afgemeten aan de beleving van het 
centrum. Hoewel de nabijheid van grote steden natuurlijk een grote aantrekkingskracht 
heeft, is het centrum van Heemskerk in de loop der jaren steeds meer uitgegroeid van 
een koop- naar een verblijfscentrum, met een gevarieerd winkelaanbod en 
aantrekkelijke horeca. D66 wil deze trend verder stimuleren. 

Aantrekkelijk centrum

Om het centrum aantrekkelijk te 
houden, moet de gemeente een 
helder vestigingsbeleid voeren voor 
ondernemers. Horeca en 
detailhandel maken het centrum 
levendig en aantrekkelijk, en horen 
niet thuis op bedrijventerreinen; 
andersom hoort groothandel, sport 
en industrie niet thuis in het 
centrum. Een helder 
vestigingsbeleid voorkomt volgens 
D66 concurrentievervalsing.

Om een verblijf in het centrum 
aantrekkelijker te maken, zowel voor 
de eigen inwoners als voor bezoekers 
uit de regio, vindt D66 dat een groot 
deel van het huidige centrum 
autovrij of tenminste autoluw dient 
te worden gemaakt. Daarbij is het 
uiteraard wel van groot belang dat er 
in de onmiddellijke nabijheid van 
het centrum ruim voldoende 
parkeergelegenheid is. 

Regelgeving

De economie staat of valt bij de 
ruimte die ondernemers hebben om 
daadwerkelijk te ondernemen. D66 
vindt daarom dat de gemeente in 
beginsel terughoudend dient te zijn 
met het opleggen van regelgeving. 
Regelgeving dient echter wel voor 
alle ondernemingen op dezelfde 
wijze te worden toegepast, zodat een 
gelijk speelveld ontstaat waar álle 
ondernemers baat bij hebben.

Toerisme

Onze regio leent zich bij uitstek voor 
(kleinschalige) verblijfsrecreatie. 
D66 is van mening dat toerisme veel 
meer gestimuleerd dient te worden. 
Toeristen leveren immers niet alleen 
uitbaters van verblijfsrecreatie geld 
op, maar genereren ook omzet voor
horeca en detailhandel binnen de 
gemeente. D66 juicht dan ook toe 
dat nieuwe voorzieningen voor 
verblijfsrecreatie ontstaan. Om het 
toerisme verder te stimuleren wil 
D66 de toeristenbelasting zoveel 
mogelijk beperken, en bij voorkeur 
geheel afschaffen.
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Verkeer en vervoer

Bereikbaarheid

Optimaliseer de bereikbaarheid. Een 
begin is de afwaardering van de A22 
naar een maximumsnelheid van 80 
km/u. Dit komt ten goede aan de 
afwikkeling en doorstroming van het 
lokale verkeer, vanwege de 
mogelijkheid tot de aanleg van meer 
op- en afritten. De realisering van de 
verbinding tussen A8 en A9 is van 
belang. Minder opstoppingen, 
kortere reisafstanden en reistijden. 
Dat bevordert het vestigingsklimaat 
voor bedrijven, en heeft een positief 
effect op de luchtkwaliteit en de 
geluidsbelasting. 

Fietsen

D66 wil fietsgebruik stimuleren, ook 
in combinatie met openbaar vervoer. 
Wij willen het netwerk van 
fietsverbindingen verbeteren, onder 
andere door meer stallingvoor-
zieningen in het centrum, bij het 
station, bij publieke voorzieningen 
en rondom bedrijven. Daarnaast 
moet de verkeersveiligheid voor 
fietsers verbeterd worden door het 
beter inrichten van fietspaden en 
verkeersstromen, bijvoorbeeld door 
de aanleg van verhoogde fietspaden.

Openbaar Vervoer

Het uitgangspunt voor openbaar 
vervoer dient te zijn dat binnen 
afzienbare afstand van alle woningen 
binnen de bebouwde kom een OV-
halte te vinden is. De inzet van 
alternatieve OV-vormen is hierbij 
nadrukkelijk een mogelijkheid. Het 
doel is de beschikbaarheid van een 
vervoermiddel dat reizigers snel en 
efficiënt van en naar centrumsteden 
als Haarlem, Alkmaar en 
Amsterdam brengt. Adequate 
fietsenstallingen bij OV-haltes, en in 
ieder geval bij OV-knooppunten, zijn 
hierbij van essentieel belang.
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Ruimtelijke ordening

De regionale behoefte moet leidend zijn voor de woningbouw in Heemskerk en de hele 
regio. Leer uit het verleden en bouw niet voor leegstand. D66 kiest er voor om het 
bestaande bebouwde gebied niet verder uit te breiden. In plaats daarvan geeft D66 de 
voorkeur aan het  aanpassen van bestaande bebouwing aan de eisen van deze tijd. Bij 
nieuwbouw kiest D66 voor verdichting en herstructurering binnen de huidige bebouwde 
kom.

Woningmarkt

Voorkomen moet worden dat 
woningen worden gebruikt als 
bedrijfspand en bedrijfspanden als 
woning. Een woonwijk moet 
herkenbaar zijn als woonwijk en een 
ondernemer moet kunnen onder-
nemen. Dat kan alleen als woningen 
worden gebruikt als woning.

De aantrekkelijkheid van woonge-
bieden wordt verbeterd door 
diversiteit. Daarom is D66 voor-
stander van het verruimen van 
mogelijkheden voor alternatieve en 
experimentele bouwvormen. Dit kan 
tevens nieuwe kansen voor de 
bouwsector bieden.

Grondbeleid

De gemeenten hebben hun lessen 
geleerd met grondbeleid. D66 wijst 
dan ook iedere vorm van 
grondspeculatie door de gemeente 
ten zeerste af. De gemeente is 
immers geen zakenbank. De 
boekwaarde van gemeentegrond 
wordt niet langer kunstmatig 
opgehoogd, ook niet als de 
verwachting is dat die grond in de 
toekomst meer op zal brengen. De 
boekwaarde van gemeentegrond 
komt dus nooit boven de werkelijke 
marktwaarde. 

Groen

Natuurlijk is ook in een 
woonomgeving groen een wezenlijk 
onderdeel van de kwaliteit van de 
buurt. Maar belangrijker is de 
ontwikkeling en behoud van een 
robuuste groenstructuur. Dit biedt 
meer, zoals mogelijkheden voor 
recreatie, maar ook het stimuleren 
van biodiversiteit, ook binnen de 
bebouwde kom. Stevige groene aders 
die de woonbuurten met elkaar 
verbinden zijn een fundamenteel 
onderdeel voor de kwaliteit van de 
woonomgeving.

Het grootste groengebied, het 
duinreservaat, biedt veel kansen 
voor recreatie. Maar recreatie is hier 
nadrukkelijk ondergeschikt aan de 
natuur. In dit gebied horen geen 
voorzieningen thuis die mogelijk 
druk op de bestaande biotopen of de 
ontwikkeling daarvan kunnen 
uitoefenen. De beste bescherming 
van natuur is donkerte, stilte en een 
schoon milieu. Verdere 
ontwikkelingen van strand- en 
duingebied zijn voor D66 dan ook 
onwenselijk, tenzij het maatregelen 
betreft om bestaande voorzieningen 
duurzamer te maken.
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Milieu

We wonen en leven in een regio waar 
op gebied van geluid en lucht-
kwaliteit de grenzen zijn bereikt. 
Daarom wil D66 geen verdere 
toename op de emissie voor alle 
milieuonderdelen. Dus niet de 
juridische grenzen, maar structureel 
werk maken van het verbeteren van 
de IJmond als leefomgeving. Direct 
en indirect is dat van invloed op 
onze gezondheid. 

Duurzaam ondernemen is de enige 
oplossing om de regio in de 
toekomst leefbaar te houden en 
biedt bovendien economische 
kansen. De gemeente neemt de regie 
in het faciliteren van initiatieven van 
burgers en bedrijven. Dat creëert 
werkgelegenheid in innovatie en 
productie van duurzame producten 
en diensten. 

Ook de afwaardering van de A22 
(naar een maximumsnelheid van 80 
km/u) zorgt voor een positief effect 
op de luchtkwaliteit en geluids-
overlast in de IJmond.
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Onderwijs, Cultuur en Sport

Onderwijs

De invloed van de gemeente op het 
onderwijs beperkt zich tot het 
garanderen van goede faciliteiten, 
die uiteraard ook goed bereikbaar 
dienen te zijn én blijven. De 
menselijke maat dient daarbij het 
uitgangspunt te zijn. Een beperkte 
schoolomvang heeft de voorkeur 
boven grote fusieprocessen. 

Onderwijs is echter méér dan alleen 
goede scholing. In het basis-
onderwijs wil D66 daarom het 
concept van de Brede School verder 
uitbouwen. Door de samenwerking 
tussen scholen sportverenigingen, 
muziekscholen en culturele 
instellingen te stimuleren, draagt de 
gemeente bij aan een bredere 
ontwikkeling van kinderen.

Een speciale rol is hierbij weggelegd 
voor het muziekonderwijs. D66 
vindt dat de muziekschool in stand 
gehouden moet worden. Om een 
aantrekkelijk en (voor overheid én 
leerlingen) betaalbaar aanbod van 
muziekonderwijs te kunnen garan-
deren, is verregaande samenwerking 
tussen de muziekscholen in de 
IJmond daarbij wel onontbeerlijk.

Cultuur

D66 ziet voor de gemeente een 
beperkte rol bij het aanbieden van 
cultuur. De focus dient, waar 
mogelijk, te liggen bij de culturele 
sector zelf. Dit neemt echter niet weg 
dat culturele accommodaties 
ondersteund moeten worden. 

D66 is van mening dat de 
beschikbare cultuursubsidies 
effectief dienen te worden besteed. 
Om dit te bewerkstelligen moeten 
culturele instellingen worden 
gestimuleerd om onderling 
verregaande samenwerking aan te 
gaan. Hierbij dient nadrukkelijk niet 
alleen binnen de eigen 
gemeentegrenzen gekeken te 
worden. Kwalitatief sterke culturele 
voorzieningen dienen in de 
nabijheid te vinden zijn, maar dat 
kan ook betekenen dat ze in een 
buurgemeente zijn gevestigd. 
Omgekeerd profiteren ook de 
inwoners van die buurgemeente 
natuurlijk van in Heemskerk 
gevestigde culturele instellingen.
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Sport

Onderdeel van een goede en gezonde 
leefomgeving is ook het geven van 
ruimte aan sport en recreatie. 
Daarbij is het volgens D66 van groot 
belang dat nauw samengewerkt 
wordt met onze buurgemeenten. 
Niemand schiet er bijvoorbeeld iets 
bij op als op praktisch een steenworp 
afstand van elkaar meerdere 
zwembaden worden gerealiseerd. 
Dat is onzorgvuldig omgaan met 
gemeenschapsgelden. Samenwerken 
is noodzakelijk, ook als het gaat om 
een sport die in een buurgemeente 
wordt aangeboden aan inwoners van 
Heemskerk, en vice versa.

De focus van het sportbeleid dient te 
liggen bij het toegankelijk maken 
van sport voor zoveel mogelijk 
inwoners. Daarbij is D66 van 
mening dat in het sportbeleid ge-
streefd dient te worden naar een 
eerlijke en doelmatige verdeling van 
de beschikbare subsidies tussen de 
verschillende sportverenigingen. 
Hieronder vallen nadrukkelijk ook 
indirecte subsidies, zoals de 
financiering van sportaccommoda-
ties.

Tenslotte vindt D66 dat 
sportaccommodaties, al dan niet 
gesubsidieerd, primair bedoeld zijn 
voor sportgerelateerde activiteiten. 
Vanzelfsprekend mogen verenig-
ingen extra inkomsten genereren 
door middel van het uitbaten van 
sportkantines, maar het gebruik van 
dergelijke faciliteiten voor niet-
verenigingsgebonden activiteiten 
(commerciële verhuur) is niet 
toegestaan, om oneerlijke concur-
rentie met de commerciële horeca te 
voorkomen.
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Zorg en Welzijn

WMO en gemeentefinanciën

De grootste opgave van de komende 
jaren bij het op orde houden van de 
gemeentefinanciën is de overdracht 
van taken en geld in het kader van 
de invoering van de WMO (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning) en 
de daarbij behorende transities (Wet 
werken naar vermogen, de overheve-
ling van de AWBZ-begeleiding naar 
de Wmo en de transitie van jeugd-
zorg) van rijksoverheid naar 
gemeente. Enerzijds leidt deze 
overheveling van rijkstaken tot een 
verruiming van de gemeentelijke 
begroting, maar anderzijds worden 
door de Rijksoverheid bezuinigingen 
doorgevoerd waarmee de gemeente 
te maken krijgt. 

De gemeente moet zich bewust zijn 
van deze verruiming van haar taken 
en de verantwoordelijkheid die 
daarmee gepaard gaat, waarbij zij 
gelijktijdig de financiële gevolgen 
van deze verruiming van 
gemeentetaken op orde moet 
hebben. Dit vraagt om een andere 
aanpak, waarbij efficiëntie en 
effectiviteit nog belangrijker zullen 
worden. D66 wil dat de gelden 
terechtkomen bij de mensen die het 
echt nodig hebben. Dit betekent dat 
mensen niet van het kastje naar de 
muur mogen worden gestuurd, maar 
dat iedereen die van de WMO 
gebruik moet maken, weet wat ze 
van de gemeente kunnen verwacht-
en. Daarom moeten wij nu heldere 
keuzes maken.

Jeugdzorg

D66 stelt bij de uitvoering van de 
Jeugdzorg het kind centraal. In het 
kader van de decentralisatie van de 
Jeugdzorg moet de zorg van het kind 
zoveel mogelijk in de eigen 
omgeving tot stand worden 
gebracht. Om die reden is het 
belangrijk dat de Centra voor Jeugd 
en Gezin beter samenwerken met de 
scholen en dat de Jeugdzorg 
toegankelijk blijft voor iedereen. 
Daarom is D66 een tegenstander van 
verdere bezuiniging op de Jeugdzorg 
en het vragen van een eigen bijdrage. 
De Jeugdzorg moet laagdrempelig 
blijven, maar tegelijk efficiënt en 
doelgericht. 

D66 vindt het een belangrijke taak 
van de gemeente om de jeugd, maar 
ook de ouders, zo goed mogelijk te 
informeren over seksualiteit en 
ongewenste zwangerschap. D66 
vindt dat er goede voorlichting moet 
worden gegeven, vooral via de 
website van de Centra voor Jeugd en 
Gezin.
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Zorg en welzijn

Heemskerk kent goede voorzieningen 
voor langdurig zieken, 
gehandicapten, bejaarden en mensen 
met een hulpvraag. D66 wil dat het 
niveau van de voorzieningen in het 
kader van de decentralisaties zoveel 
mogelijk op peil en toegankelijk blijft 
voor degenen die de zorg 
daadwerkelijk nodig hebben. D66 is 
er voorstander van om de zorg zoveel 
mogelijk in de woonwijken te 
organiseren. Dit betekent dat de 
voorwaarden moeten worden 
gecreëerd voor een kwalitatief goede 
zorgverlening die dicht bij de mensen 
staat. Wijkverpleging speelt hierin 
een cruciale rol. 

Voor zover een beroep kan worden 
gedaan op mantelzorg heeft dit de 
voorkeur. Mantelzorg is vaak de beste 
en meest comfortabele zorg. Maar 
waar mantelzorg tekortschiet of niet 
mogelijk is, moeten vanuit de 
gemeente voorzieningen kunnen 
worden geboden om die 
noodzakelijke zorg te kunnen bieden. 
Dit betekent maatwerk, waarbij niet 
moet worden gedacht vanuit het 
aanbod, maar eerder vanuit de vraag 
van de burger. Waar burgers niet de 
vrijheid hebben om te kunnen kiezen, 
moet de overheid het mogelijk maken 
dat zij kunnen terugvallen op 
basisvoorzieningen. Dit betekent wel 
dat deze voorzieningen toegankelijk 
moeten zijn voor mensen die dit echt 
nodig hebben.

Werkgelegenheid en 
armoedebestrijding

D66 vindt dat werkgelegenheid het 
beste middel voor armoedebestrij-
ding is. Het verhogen van partici-
patie op de arbeidsmarkt stimuleert 
bovendien de economie. Om dit te 
bereiken moet de gemeente een 
sterk faciliterende rol spelen. Hierbij 
dient nadrukkelijk de samenwerking 
te worden gezocht met ondernemers 
en maatschappelijke instanties, 
onder meer door gebruik te maken 
van bestaande initiatieven als de 
Beursvloer IJmond Noord, IJmond 
Werkt, en de Markt Startende en 
Jonge Ondernemers.

Vanzelfsprekend dient de gemeente 
haar verantwoordelijkheid te blijven 
nemen in het ondersteunen van de 
allerzwaksten in de samenleving. 
Bezuinigingen op het armoedebeleid 
zijn wat D66 betreft onacceptabel. 
De focus dient echter nadrukkelijk te 
liggen op het verhogen van de 
arbeidsparticipatie. Het verliezen 
van de aansluiting op de 
maatschappij is immers het 
verliezen van toekomstperspectief.
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Tenslotte

De komende jaren ziet Heemskerk grote uitdagingen op zich af 
komen. 

Zeker met een nog altijd kwakkelende economie, en een alsmaar 
groeiend gemeentelijk takenpakket, is het nú zaak heldere keuzes te 
maken, zodat Heemskerk ook in de toekomst de belangen van haar 
burgers kan blijven beschermen. 

Maar D66 Heemskerk ziet in de toekomst niet alleen uitdagingen, 
maar vooral ook kansen. Kansen die we kunnen en móeten grijpen. 
Daarvoor is een duidelijke visie nodig, maar vooral een open, 
transparante en constructieve houding. 

De afgelopen jaren heeft D66 Heemskerk laten zien over die 
eigenschappen te beschikken, en ook deze volgende periode zullen 
we ons met hart en ziel blijven inzetten om de uitdagingen van de 
komende tijd aan te gaan. 

D66 heeft vertrouwen in de toekomst – want later is allang 
begonnen.
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