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D66 Heemskerk krijgt het voor elkaar! 

D66 



Voorwoord 

Heemskerk heeft een sterke positie in de regio. Daar kunnen wij trots op zijn.  

De afgelopen vier jaar heb ik mij als D66-wethouder samen met onze fractie in 
de gemeenteraad sterk gemaakt voor de belangen van de inwoners van 
Heemskerk. Wij hebben dit met veel plezier en inzet gedaan. En daarvoor 
vragen wij in de komende verkiezingen graag uw steun. Want wij willen blijven 
bouwen aan een mooie toekomst voor Heemskerk. 

Als ik wandel door onze gemeente, dan zie ik een levendig centrum met aantrekkelijke horeca en een 
gevarieerd aanbod aan winkels, een duingebied dat wordt beschouwd als één van de mooiste 
natuurgebieden in ons land. Of ik wandel over het strand, dat voor de derde keer op rij als één van 
de schoonste stranden van Nederland is verkozen. Kortom, voor veel mensen is Heemskerk een fijne 
gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren. En dat moet wat D66 betreft zo blijven! Toch 
valt altijd nog genoeg te verbeteren. Dat betekent politieke keuzes maken en daarvoor staat D66.  

Mensen zijn allemaal verschillend, hebben allemaal hun eigen talenten. D66 vindt dat iedereen recht 
heeft om zich te ontplooien binnen zijn of haar mogelijkheden. D66 wil ervoor zorgen dat iedereen 
meedoet. Ook in Heemskerk. Sommige mensen kunnen daarbij een steuntje in de rug gebruiken. 
Echter, deze ondersteuning vanuit de gemeente moet er altijd voor zorgen dat mensen zo snel 
mogelijk weer op eigen benen kunnen staan.  

D66 wil zich inzetten voor een betere bereikbaarheid van Heemskerk, niet alleen met de auto of 
trein, maar ook met de fiets of bus. Dat betekent goede afspraken maken met provincie, 
openbaarvervoerbedrijven als NS, en onze buurgemeenten.  

D66 wil meer inzetten op duurzaamheid, om zo de leefbaarheid binnen onze gemeente te vergroten. 
De gemeente dient nadrukkelijk contact te zoeken met lokale architecten, ontwerpers en 
bouwbedrijven om hen te enthousiasmeren voor het verduurzamen van onze wijken en 
infrastructuur. Ook initiatieven van inwoners op dit gebied dienen door de gemeente zoveel mogelijk 
te worden ondersteund. Door subsidies voor groene daken of invoering van groene leges voor 
milieuvriendelijke, duurzame bouwprojecten.  

D66 wil zich in Heemskerk sterk maken voor een bruisend en uitdagend ondernemersklimaat. Dus 
geen onnodige regelzucht, maar ruimte bieden aan ondernemers. Ook dienen bedrijventerreinen 
waar nodig te worden gerevitaliseerd en moet leegstand worden voorkomen. Ook zal aandacht 
moeten worden besteed aan het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en het verbeteren van de 
publieke dienstverlening aan ondernemers.  

In dit verkiezingsprogramma vindt u onze plannen en ideeën voor de komende vier jaar. Geen valse 
beloftes of vage voornemens, maar geloofwaardige politiek. Wij staan voor plannen die haalbaar zijn, 
zonder dat de lasten van de burger hoeven te worden verhoogd. Wij willen de inwoners van 
Heemskerk graag ons D66-verhaal vertellen, een verhaal over het investeren in mensen om ervoor te 
zorgen dat iedereen meedoet. D66 bouwt graag samen met u aan een mooie toekomst voor 
Heemskerk.  

Marieke van Dijk 

Lijsttrekker D66 Heemskerk 

 



De Heemskerkse richtingwijzers 

 

Vertrouw op de eigen kracht van mensen 

D66 vertrouwt op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Mensen weten goed wat er in hun 
omgeving nodig is. Zij zijn vaak in staat creatieve oplossingen te vinden. D66 wil dat de gemeente 
deze vindingrijkheid ondersteunt en er ruimte aan geeft. D66 stelt de burger centraal en vindt het 
belangrijk dat inwoners en ondernemers gemakkelijk toegang hebben tot de gemeente en het 
bestuur. Zij krijgen de kans om mee te praten, mee te denken en mee te doen. D66 realiseert zich dat 
niet alle burgers zelfredzaam zijn en wil dat de gemeente een vangnet en een springplank 
organiseert voor wie dat nodig heeft. 

Zorg en leef samen 

Samenleven is samen leven. D66 streeft naar een Heemskerk voor iedereen, ongeacht leeftijd, 
opleiding, werk, afkomst of andere verschillen. Wij maken ons sterk voor een open samenleving 
waarin iedereen meedoet en mensen zich verbonden voelen met elkaar. Diversiteit is belangrijk en 
interesse in de ander leidt tot een prettigere samenleving. Daarom stimuleert D66 verenigingen en 
scholen dit gedachtegoed uit te dragen. D66 wil een Heemskerk van, voor en door iedereen. 
Samenleven is ook zorgen voor de ander en naar elkaar omkijken. Wie zorg nodig heeft, moet zorg 
krijgen. Maatwerk en kwaliteit zijn hierin leidend. Niemand valt tussen wal en schip. 

Woon en werk in een krachtig Heemskerk 

D66 bouwt aan een mooi en krachtig Heemskerk, waar iedereen prettig kan wonen, werken en 
ontspannen. Een aantrekkelijk Heemskerk voor bewoners en bezoekers; trots op haar geschiedenis. 
Een duurzaam Heemskerk waarin groen en natuur behouden blijven. Een goed bereikbaar 
Heemskerk met een groene infrastructuur. Een Heemskerk met een innovatief ondernemersklimaat 
waarin de gemeente goed samenwerkt met bewoners en ondernemers. 

Kies voor duurzaamheid 

D66 kijkt verder dan morgen. D66 kiest voor duurzaamheid. We zetten in op een aardgasloos 
Heemskerk, gebruik van afval als grondstof en willen duurzame ontwikkelingen in bijvoorbeeld de 
woningbouw ruim baan geven. Zonnepanelenacties, legeskortingen op groene verbouwingen en 
ontheffing van welstandsregels voor groene daken zijn voorbeelden van initiatieven die op onze 
steun en medewerking kunnen rekenen. De gemeente neemt hierin het voortouw en geeft het 
goede voorbeeld. D66 kiest voor de fiets en duurzame ov-verbindingen. Kiezen voor de toekomst 
betekent voor ons vooraf investeren in plaats van achteraf repareren.  

Kijk over grenzen heen 

D66 denkt over grenzen heen. Er staat geen hek om Heemskerk. In de IJmond hebben we één 
woningmarkt, één arbeidsmarkt en één infrastructuur. We maken gebruik van één en dezelfde 
voorzieningenstructuur welke steeds homogener wordt. In het gehele sociale domein maken we met 
meerdere gemeenten gebruik van dezelfde instellingen, dezelfde contractpartners en voeren vrijwel 
hetzelfde beleid uit. Kansen en problemen zijn gemeentegrens-overschrijdend, net zoals oplossingen. 
Samenwerking in de IJmond is noodzakelijk om de uitdagingen rond de energietransitie, toenemende 
zorg, economie, woningbouw en klimaat aan te gaan. Samen sta je sterker, D66 kiest bewust voor de 
IJmond.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen verdient volgens D66 gelijke kansen. D66        

streeft ernaar om mensen van jongs af aan de   

mogelijkheid te bieden om zich maximaal te kunnen 

ontplooien. Werkloosheid onder 55-plussers 

verdient extra aandacht.  

 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
begeleiden naar een reguliere baan 

 Creëren van kansen als uitweg uit armoede 
 Voldoende arbeidsplaatsen voor beschut 

werk 
 

D66 staat voor keuzevrijheid, ook in de zorg. Wij 

vinden het belangrijk dat mensen de regie houden 

over hun eigen leven. Sport is toegankelijk voor 

iedereen. Goede samenwerking met buurgemeenten 

is hierbij van groot belang.  

 Beleid ontwikkelen om ouderen zo lang 
mogelijk zelfstandig te laten wonen 

 Hoogwaardige en laagdrempelige jeugdzorg 
 Sport toegankelijk voor iedereen, met een 

verstandig financieringsbeleid 
 

D66 zet in op gasloze wijken. De bestaande 

woningvoorraad moet worden verduurzaamd. De 

gemeente faciliteert duurzame initiatieven en 

motiveert door minder regels en stimulerende  

maatregelen zoals bijvoorbeeld groene leges.   

 Een duurzaam en aardgasloos Heemskerk 
 Betere afvalscheiding, voor milieu én 

portemonnee 
 Een voorbeeldrol voor de gemeente op het 

gebied van duurzaamheid 

 
 

D66 wil meer betaalbare, maar ook duurzame 

woningen voor starters, jonge gezinnen en midden- 

inkomens. Ook de sociale woningvoorraad moet op 

peil blijven. De balans tussen woningbouw  en 

openbaar groen en recreatiegebied is leidend.  

 Vergroten van divers woningaanbod door 
grondruil en herstructurering 

 Gemeentelijke ondersteuning voor 
alternatieve bouwvormen 

 Geen bouwontwikkelingen in of aan de 
randen van het duingebied 

 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

D66 Heemskerk wil ruim baan voor de fiets. D66 
kiest voor schoon, snel en slim vervoer in Heemskerk 
en de IJmond. Duurzaam vervoer resulteert in een 
gezonde leefomgeving. D66 zet in op een 
volwaardige busverbinding vanaf station Heemskerk.  

 Betere OV- en fietsverbindingen 
 Verbetering van de infrastructuur met oog 

voor duurzaamheid en leefomgeving 
 Meer oplaadpunten voor elektrische fietsen 

en auto’s 
 

D66 wil een duurzame economie in de IJmond. Wij 
zetten in op een aantrekkelijk vestigingsbeleid met 
volop kansen voor samenwerking en weinig lasten. 
Op toerisme en recreatie in Heemskerk wordt de 
komende periode vol ingezet.  

 Een duurzaam, IJmondiaal en innovatief 
ondernemersklimaat 

 Een impuls voor toerisme en recreatie 
 Investeren in een levendig en aantrekkelijk 

centrum 

D66 Heemskerk wil aandacht voor kunst en cultuur 
in de publieke ruimte, zodat het voor iedereen 
mogelijk is om hiermee kennis te maken. Scholen 
kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Cultuur 
houdt niet op bij de gemeentegrenzen. D66 pleit 
voor één culturele infrastructuur en één transparant 
subsidiebeleid.  

 Brede aandacht voor cultuur 
 Eén IJmondiaal cultuurbeleid 
 IJmondiale culturele infrastructuur 

 

D66 wil een Heemskerk van, voor en door iedereen. 
Een Heemskerk waarin iedereen zichzelf kan zijn en 
waar iedereen zich veilig voelt. Wij kiezen ervoor 
om te investeren voordat het misgaat.  

 Preventie van criminaliteit door betere 
samenwerking tussen gemeente, politie, 
scholen, bewoners en verenigingen 

 Ondersteuning van initiatieven die de 
leefbaarheid in wijken vergroten 

 Investeren in digitale veiligheid van de 
gemeentelijke datasystemen 

 
 



WIJ REKENEN OP UW STEUN ! 

D66 KRIJGT HET VOOR ELKAAR! 

 
D66 Heemskerk zet in op het stimuleren van 
meedenken, meepraten en meedoen van de 
inwoners van Heemskerk. De gemeente moet een 
transparante overheid zijn. Wie een vraag heeft of 
een klacht moet zo snel mogelijk geholpen worden. 
Inwoners worden proactief geïnformeerd over 
beleidsplannen die hen raken.  

 Transparant bestuur 
 Financiën op orde 
 Efficiënte dienstverlening 

D66 staat voor gezonde gemeentefinanciën en 
streeft naar een zo rechtvaardig mogelijke verdeling 
van de gemeentelijke lasten.  Subsidies moeten 
effectief zijn en zo veel mogelijk van tijdelijke aard. 
Bij aanbestedingen is duurzaamheid leidend.  

 Solide financieel beleid, met een sluitende 
begroting 

 Zo laag mogelijke gemeentelijke lasten 
 Een evenwichtig en transparant 

subsidiebeleid 

D66 Heemskerk kiest bewust voor de IJmond, want 
samen staan we sterker. Grote uitdagingen voor de 
regio worden gezamenlijk opgepakt. Bij een fusie 
worden de voorzieningen voor alle inwoners verrijkt 
en blijft de lokale identiteit behouden.  

 Regionale aanpak voor regionale 
vraagstukken 

 Versterking van de IJmondiale 
samenwerking 

 Fusie met behoud van de lokale identiteit 
 

D66 Heemskerk wil ook na verkiezingen er weer de 

schouders onder zetten om Heemskerk groener, 

socialer en beter te maken. Een optimistisch geluid!  

1. Marieke van Dijk 

2. Piet Burgering 

3. Robbert Nijboer 

4. Mark Wouters 

5. Jordy Kruse 

6. Kirsten van der Plas 

7. Barry Hoope 

 

@D66Heemskerk 

/D66heemskerk 


