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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
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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.
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Wat hebben we bereikt?
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft D66 na jaren gestage groei en solide bestuur
collegeverantwoordelijkheid gekregen. Wij hebben het door u in ons gestelde vertrouwen niet
beschaamd. De afgelopen vier jaar zijn vrijwel alle standpunten uit ons verkiezingsprogramma
uitgevoerd. Heemskerk is financieel stabiel en staat er beter voor dan voordat we begonnen. We zijn
dan ook trots op de behaalde resultaten. Een kleine greep:

 Omvorming toeristenbelasting naar doelbelasting
D66 heeft jaren gepleit voor de afschaffing van de toeristenbelasting. Belastingen moeten
wat ons betreft namelijk altijd doelbelastingen zijn. De opbrengsten komen ten goede van
hetgeen waarvoor ze geheven zijn. Op initiatief van D66 wordt elke cent die nu wordt
opgehaald met de toeristenbelasting ingezet op het gebied van toeristische promotie in
plaats van dat het geld de gemeentelijke schatkist in vloeit. Heemskerk wordt daardoor
toeristisch op de kaart gezet, met betere informatie op de website, speciale culturele
fietsroutes en betere bewegwijzering. Dit is goed voor de lokale economie. Maar dat is
uiteraard slechts het begin.

 We houden het hoofd koel
D66 heeft in Heemskerk de gevolgen van hittestress op de gemeentelijke agenda gezet. Door
het veranderende klimaat overlijden meer ouderen, neemt de concentratie van kinderen op
scholen af, loopt de arbeidsproductiviteit af en neemt de groei van bacteriën, zoals
bijvoorbeeld legionella toe. Op initiatief van D66 komt er in 2018 een plan van aanpak om de
gevolgen van hittestress in Heemskerk doelmatig te lijf te gaan. Gedacht kan worden aan
koele schoolpleinen en meer schaduw, water en koelte in de openbare ruimte.


Doelmatig wegonderhoud
Waarom de kozijnen vervangen als een verfbeurt genoeg is? Dat is de strekking van een
motie die D66 heeft ingediend voor het wegbeheer. Inzet hiervan was een nieuwe
methodiek voor het wegonderhoud zodat er efficiënter en doelmatiger onderhoud gepleegd
kon worden. Op het juiste moment de juiste maatregel nemen komt het comfort van de
weggebruiker en de spaarpot van de gemeente ten goede.

 Zelf bepalen hoe je woont
D66 vindt dat niet een projectontwikkelaar, maar de koper van een huis moet bepalen
hoeveel kamers zijn huis moet krijgen en waar de keuken, badkamer en het toilet moeten
komen. Dankzij een voorstel van D66 uit 2015 kan de gemeente kavels of panden direct aan
de toekomstige bewoner verkopen, die hij naar eigen inzicht kan bebouwen of verbouwen.

 Groen verbouwen loont
Op initiatief van D66 wordt er in 2018 een pilot gestart met ‘groene leges’. Burgers moeten
nu bij bepaalde verbouwingen aan hun huis, legeskosten betalen. D66 vindt dat duurzamer
wonen moet lonen en wil dat de gemeente dat stimuleert. Legeskosten voor bijvoorbeeld de
aanleg van een groen dak voor waterberging of verschillende vormen van energieopwekking
komen in aanmerking voor een legeskorting.
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Kansen voor iedereen
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. Ook mensen die minder goed
kunnen meekomen verdienen een kans. Deze mensen moeten op hun eigen manier een bijdrage
kunnen leveren aan onze samenleving. In Heemskerk zijn er nog steeds mensen die op dit moment
voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van hulp van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat zij een
uitkering nodig hebben. D66 wil er in de komende periode voor zorgen dat deze groep kwetsbare
inwoners van Heemskerk, die het zelfstandig moeilijk kunnen redden, kleiner wordt. Wij willen
voorkomen dat mensen structureel op een bestaansminimum moeten leven. Wij willen ons ervoor
inzetten dat zij snel weer op eigen benen kunnen staan. Werk is daarbij erg belangrijk.
Gebruik van talent
D66 vindt dat kinderen nooit het slachtoffer mogen zijn van de armoede waarin zij moeten leven.
Daarom moeten ook kinderen die opgroeien in armoede kunnen meedoen in de samenleving. Dit kan
bijvoorbeeld door lid te kunnen worden van een sportvereniging, door deel te nemen aan culturele
activiteiten of door middel van financiële ondersteuning bij de aanschaf van een computer.
Van uitkering naar werk
De arbeidsmarkt in de IJmond is de laatste jaren aangetrokken. Tegelijkertijd zitten nog veel
Heemskerkers zonder werk thuis. Voor D66 geldt dat werkloosheid onder jongeren en 55-plussers in
de komende periode onze speciale aandacht verdient. Gebleken is namelijk dat deze groepen
moeilijk aan een baan kunnen worden geholpen. Samen kunnen gemeenten, bedrijven,
onderwijsinstellingen en andere partners in de IJmond zorgen voor een betere aansluiting van deze
groepen op de arbeidsmarkt.
Beschut werk
Door de invoering van de decentralisaties heeft de gemeente sinds 2015 een bijzondere
verantwoordelijkheid als het gaat om beschermde werkplaatsen. Het streven is nog steeds om zoveel
mogelijk mensen naar een volwaardige baan te begeleiden. De gemeente Heemskerk moet hier,
samen met de andere gemeenten in de region, aan bijdragen. Dat kan in sommige gevallen als
werkgever. Maar vaak ook als opdrachtgever, door hiermee rekening te houden bij aanbestedingen.
Verder moeten er voldoende middelen beschikbaar blijven voor de begeleiding van mensen met een
arbeidsbeperking. D66 wil nog meer bevorderen dat de IJmond-gemeenten werkgevers
ondersteunen bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Bureaucratie mag
daarbij niet belemmerend werken. Wel blijft het streven voor D66 om mensen indien mogelijk naar
een reguliere baan te helpen.
Armoedebestrijding
Heemskerk kent binnen de IJmond een sociaal armoedebeleid. Tegelijkertijd wil D66 het
armoedebeleid zo gaan inrichten dat het mensen echt ondersteunt om structureel uit de armoede te
komen en zelfstandig hun leven te leiden zonder hulp van de gemeente.
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Schuldhulpverlening
D66 wil voorkomen dat mensen in de schulden raken. Als dit toch gebeurt, is het zaak dat zij zo snel
mogelijk uit de schulden komen. Het schuldhulpverleningsbeleid van de gemeente moet stevig zijn
en ervoor zorgen dat mensen snel hun leven weer kunnen oppakken. De gemeente moet op
verschillende manieren bijdragen aan het voorkomen en verhelpen van betalingsproblemen: door
effectief samen te werken met organisaties voor schuldhulpverlening en door het geven van
voorlichting. D66 wil dat de gemeente professionals ruimte blijft bieden om op vernieuwende wijze
schulden aan te pakken of te voorkomen.
D66 vindt dat fraude in bijvoorbeeld schuldhulpverlening ernstig afbreuk doet aan onze sociale
voorzieningen. Mensen die doelbewust frauderen ontnemen anderen de mogelijkheid om gebruik te
maken van diezelfde voorziening. D66 vindt doelbewuste fraude daarom onaanvaardbaar en wil dat
de gemeente met een scherp oog toeziet op rechtvaardig gebruik van voorzieningen.

D66 Heemskerk staat voor:
 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar een reguliere baan
 Creëren van kansen als uitweg uit armoede
 Voldoende arbeidsplaatsen voor beschut werk
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Gezond Heemskerk
D66 staat voor keuzevrijheid, ook in de zorg. Wij vinden het belangrijk dat mensen de regie houden
over hun eigen leven. Daarom moeten mensen een eigen keuze kunnen maken als het gaat om de
vraag bij welke zorgaanbieders zij zorg willen inkopen. D66 wil daarom investeren in een goede
informatievoorziening, zodat mensen een goed geïnformeerde keuze kunnen maken uit het
zorgaanbod.
Inspelen op vergrijzing
In Heemskerk hebben wij te maken met een toenemende vergrijzing. Gelukkig hebben wij goede
voorzieningen voor onze ouderen, en dat willen wij zo houden. Wel vindt D66 het belangrijk dat
ouderen langer zelfstandig in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Bij de inrichting en bouw van
nieuwe woningen, maar ook bij herinrichting van wijken en buurten, willen wij meer rekening
houden met ouderen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er ruimte is voor innovatieve
woonvormen voor ouderen en mogelijkheden om woningen om te vormen in kleinere woonunits.
Laagdrempelige zorg
D66 ziet de meerwaarde van sociale wijkteams. Deze bieden namelijk laagdrempelige zorg op maat.
Dit betekent in de visie van D66 dat deze sociale wijkteams elke zorgvraag met open vizier moeten
benaderen: dus niet alleen kijken of er behoefte is aan een traplift, maar ook inventariseren of de
noodzaak van thuiszorg of dagbesteding er is. Kortom, een integrale aanpak.
Kwalitatief goede en toegankelijke jeugdzorg
Het is belangrijk dat kinderen in persoonlijke crisissituaties tijdig de juiste zorg krijgen om te
voorkomen dat hun problemen in de toekomst groter worden. Maar ook om ervoor te zorgen dat
kinderen zich met gebruikmaking van hun eigen talenten maximaal kunnen ontwikkelen. D66 wil
daarom een integrale, laagdrempelige jeugdzorg in Heemskerk. Een jeugdzorg die uitgaat van het
individu en van het versterken van de eigen kracht van jongeren, zonder versnippering en
verkokering.
Als gevolg van de decentralisatie in de zorg is jeugdzorg vanaf 2015 een taak van de gemeente. Dit is
gepaard gegaan met een onvermijdelijke bezuiniging. Om te voorkomen dat er wachtlijsten ontstaan,
wil D66 komende jaren extra aandacht voor innovatie en diversiteit van aanbieders in de jeugdzorg.
Aanbieders in de jeugdzorg moeten beter met elkaar samenwerken en moeten meer klantgericht
gaan werken.
Ruimte voor sport
Onderdeel van een goede en gezonde leefomgeving is het geven van ruimte aan sport voor iedereen.
Daarbij is het volgens D66 van groot belang dat nauw wordt samengewerkt met onze directe
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.
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De focus van het sportbeleid dient tevens te liggen bij het toegankelijk maken van sport voor zoveel
mogelijk inwoners. Ook voor bijvoorbeeld jongeren uit kansarme gezinnen. Daarnaast is D66 van
mening dat in het sportbeleid gestreefd moet 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 sportaccommodaties. Tenslotte vindt D66 dat
sportaccommodaties, al dan niet gesubsidieerd, primair bedoeld zijn voor sportgerelateerde
activiteiten. Gebruik van dergelijke faciliteiten voor niet-verenigingsgebonden activiteiten
(commerciële verhuur) is niet toegestaan, om oneerlijke concurrentie met de commerciële horeca te
voorkomen.

D66 Heemskerk staat voor:




Beleid om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen
Hoogwaardige en laagdrempelige jeugdzorg
Sport toegankelijk voor iedereen, met een verstandig financieringsbeleid
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Levendig Heemskerk
Cultuur
Cultuur verbindt, inspireert en ontspant. Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om in aanraking
te komen met kunst en cultuur. D66 wil ook aandacht voor kunst en cultuur in de publieke ruimte,
zodat het voor iedereen mogelijk is hiermee kennis te maken. Ook scholen kunnen hier een
belangrijke rol in spelen.
De culturele instellingen moeten uitnodigend en enthousiasmerend zijn. In de afgelopen periode
hebben we in Heemskerk gezien dat, ook in financieel moeilijke tijden, juist dat enthousiasme een
nieuwe impuls kan geven aan culturele instellingen. Het nieuwe Cultuur Centrum Heemskerk is daar
een mooi voorbeeld van. Wat D66 betreft kan deze instelling uitgroeien tot een spil in het culturele
web, zowel in Heemskerk als in de IJmond.
Kunst en cultuur bepalen mede het gezicht van een gemeente. Cultuur spreekt tot de verbeelding en
prikkelt mensen om kritisch na te denken. Zo komen mensen met elkaar in contact en voelen zij zich
verbonden met de IJmond.
De IJmond heeft zo'n 150.000 inwoners. Volgens D66 groot genoeg voor een prima culturele
infrastructuur. Maar dan is echte samenwerking tussen de IJmondgemeenten wel nodig. D66 pleit
voor één IJmondiale cultuurnota, één (transparant) subsidiebeleid en één gezamenlijke culturele
infrastructuur in de IJmond. Cultuur houdt immers niet op bij de gemeentegrenzen.

D66 Heemskerk staat voor:




Brede aandacht voor cultuur
Eén IJmondiaal cultuurbeleid
IJmondiale culturele infrastructuur
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Duurzaam Heemskerk
D66 streeft naar een gezond Heemskerk dat duurzaam en harmonieus is ingericht. De IJmond is
namelijk dichtbevolkt, heeft de zwaarste industrie, maar kent ook drukbezochte recreatiegebieden.
Heemskerk is daarin een groene oase van rust. Aantrekkelijk om te wonen, te werken en te
ontspannen. Alleen door in te zetten op duurzame energie, een circulaire economie, een groen
Heemskerk en schone mobiliteit kan Heemskerk duurzaam groeien en toch haar eigen kracht en
waarden behouden.
D66 is van mening dat het streven naar het halen van de klimaatdoelen niet alleen een landelijk
onderwerp mag zijn, maar ook op gemeentelijk niveau de grootste aandacht moet krijgen. Het lokale
bestuur heeft daarin niet alleen een voorbeeldrol, maar is ook een aanjager. Door burgers te
informeren, te motiveren en te faciliteren. Informeren over verduurzaming van hun huizen.
Motiveren door middel van versimpeling of afschaffing van bijvoorbeeld welstandsregels met
betrekking tot zonnepanelen en groene daken. Faciliteren door het opzetten van zonnepanelenacties
of het geven van legeskorting op duurzame bouwwerkzaamheden. We moeten het samen doen!
Vergroening van Heemskerk
D66 wil zoveel mogelijk groen in en om het dorp. Groen in de leefomgeving voorkomt hittestress en
verbetert de luchtkwaliteit en afwatering. D66 wil een gezond Heemskerk met groen en water,
natuur en biodiversiteit. Deze elementen hebben een positieve invloed op de mentale en fysieke
gezondheid van kinderen en volwassenen. De gevolgen van klimaatverandering zijn niet te
onderschatten, ook niet voor Heemskerk. Hittestress als gevolg van te weinig water en groen in een
wijk kan grote gevolgen hebben voor kwetsbare groepen als kinderen, ouderen en zieken. Het duurt
vaak jaren om aanpassingen uit te voeren, zoals het realiseren van koele schoolpleinen, meer
schaduw en koelte in de openbare ruimte en het plaatsen van duurzame koelinstallaties bij
zorginstellingen. Groen en water is niet alleen mooi, maar ook van levensbelang. D66 wil daarom dat
bij iedere herinrichting of nieuwbouwplan hier vol op wordt ingezet.
Energieneutrale woningen
Inwoners kunnen zelf veel doen om hun huis te verduurzamen, bijvoorbeeld door
isolatiemaatregelen als achterzetramen en spouwmuurisolatie, maar ook door het aanleggen van
een groen dak of het plaatsen van zonnepanelen. D66 vindt dat de gemeente daarin een leidende rol
moet pakken. Goed voorbeeld doet immers goed volgen! We kiezen voor een wijkgerichte aanpak
voor het verduurzamen van de woningvoorraad; een woning uit de jaren ’30 vraagt nu eenmaal om
andere aanpassingen dan een nieuwbouwwoning. De gemeente maakt daarom een plan waarin ze
aangeeft hoe iedere wijk energieneutraal gaat worden. De gemeente schaft welstandsregels voor
aanleg van groene daken en zonnepanelen af.
In 2018 wordt op initiatief van D66 een pilot gestart met ‘groene leges’. Dit houdt in dat er bij
verduurzaming van huizen in particulier eigendom een korting op de leges verkregen kan worden.
Ook bij organisatie van evenementen kan hierop aanspraak gemaakt worden. Bij goede resultaten zal
D66 inzetten op voortzetting van dit initiatief, ook met betrekking tot bestaand beleid.
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Gasloos Heemskerk in 2050
Gas wordt schaarser en duurder. Om de afspraken van de klimaatakkoorden te halen, stappen wij
over op andere warmtebronnen. Wij richten ons op een gasloos Heemskerk in 2050. Daarom willen
wij nieuwbouwwijken niet meer aansluiten op gas. De komende jaren moet ook, samen met de
woningbouwcorporaties, ingezet worden om bestaande woningen klaar te maken voor alternatieven
voor aardgas. In plaats van gasnetten moet er gekeken worden naar duurzame alternatieven, zoals
warmtenetten die beheerd gaan worden door een overkoepelende instelling zonder winstoogmerk.
Ook moet er gekeken worden naar de mogelijkheid om aan te haken bij de provinciale
warmtealliantie.
Afval als grondstof
Naar landelijke doelstellingen moet de gemeente Heemskerk per 2020 toe naar 100 kg restafval per
inwoner en 75% afvalscheiding. Heemskerk heeft daarbij nog een lange weg te gaan. D66 wil daar de
komende periode een grote slag in gaan maken. D66 ziet in dat burgerparticipatie daar een
onmiskenbaar grote rol in speelt. De burger is uiteindelijk degene die het afval produceert maar ook
gaat scheiden. Goede voorlichting en communicatie aan burgers over hoe beter afval te scheiden is
daarbij van groot belang. Afval scheiden is namelijk niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor
de portemonnee. D66 wil gaan werken met afvalcoaches die per wijk advies en hulp zullen bieden
voor betere afvalscheiding. Verder moet plastic- en papierscheiding zowel bij laag- als hoogbouw
eenvoudiger worden.
De gemeente als groene motor
D66 wil dat de gemeente een contactpunt opzet in het gemeentehuis waar burgers op afspraak
terecht kunnen voor maatwerkadvies voor het verduurzamen van hun woning. Voor veel bewoners
en VvE’s is het tijdrovend om uit te zoeken wat de beste manieren zijn om hun huis te verduurzamen.
Op deze manier kan concreet advies en begeleiding gevraagd worden om die keus te maken. Ook wil
D66 dat er een pilot gestart wordt met wijkambassadeurs, die wijkgenoten helpen met
verduurzaming. Deze wijkambassadeurs kunnen gekoppeld worden aan afvalcoaches die per wijk
informatie en hulp zullen bieden voor betere afvalscheiding.
D66 ziet goede initiatieven in Nederland ontstaan om woningbezitters te helpen hun huis duurzamer
te maken. In Deventer heeft de gemeente bijvoorbeeld een model ontwikkeld waarin huiseigenaren
via een zogeheten ‘woningabonnement’ hun huis verduurzamen. Het woningabonnement is een
concept waarin energiebesparende en -opwekkende maatregelen bekostigd worden uit de
besparingen op de maandelijkse energierekening van de deelnemer met een eigen woning. Wij
willen dat de gemeente Heemskerk een soortgelijk woningabonnement opstart, bij voorkeur in
samenwerking met de andere IJmond gemeenten.
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Verkiezingsprogramma D66 Heemskerk
De gemeente loopt voorop in duurzaamheid
De gemeente moet het goede voorbeeld geven. D66 wil dat de gemeente 100 % duurzaam gaat
inkopen. Door haar inkoopkracht als stuurmiddel in te zetten, jaagt de gemeente duurzame
ontwikkelingen aan. Gemeentelijke panden en gemeenteafhankelijke gebouwen moeten zoveel
mogelijk groene daken en zonnepanelen krijgen en streven moet zijn dat er per 2030 minimaal 50%
van het gemeentelijke vastgoed is verduurzaamd. De verduurzaming van de gebouwen mag daarbij
niet ten koste gaan van het geld dat voor de activiteiten in het pand is bedoeld; denk bijvoorbeeld
aan een groen dak op een schoolgebouw.

D66 Heemskerk staat voor:




Een duurzaam en aardgasloos Heemskerk
Betere afvalscheiding, voor milieu én portemonnee
Een voorbeeldrol voor de gemeente op het gebied van duurzaamheid
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Wonen in Heemskerk
Heemskerk is door zijn gunstige ligging, groene omgeving en dorpse karakter een fijne plaats om te
wonen. De woningmarkt trekt aan en Heemskerk is een gewilde plek om te wonen, zeker voor jonge
gezinnen. Steden als Haarlem, Alkmaar en Amsterdam met hun stedelijke voorzieningen zijn dichtbij.
Veel banen in de regio en natuurgroen en strand zijn op fietsafstand. D66 is van mening dat
Heemskerk een aantrekkelijk woongemeente moet blijven. Maar er is binnen de gemeentegrenzen
geen ruimte meer voor grote nieuwbouwprojecten. De komende jaren zal gekeken moeten worden
waar nog ruimte is voor nieuwe woningen, door middel van herstructurering en herverkaveling. D66
wil meer betaalbare woningen voor starters, jonge gezinnen en middeninkomens, maar dat mag niet
ten koste gaan van het groene karakter en de leefbaarheid waardoor Heemskerk nu zo'n gewilde
woongemeente is.
Wonen in een diverse regio
Fijn wonen in Heemskerk en de IJmond is gebaseerd op een goed evenwicht tussen de woonkernen
en de industriegebieden. Wonen en bedrijvigheid hoeven elkaar niet in de weg te zitten. Door
heldere afspraken te maken over geluidsbelasting en luchtkwaliteit zorgen we voor ruimte voor
beide. Datzelfde geldt voor het evenwicht tussen woningbouw en bestaande natuur. Ontwikkeling en
behoud van een robuuste groenstructuur en stimulering van biodiversiteit is belangrijk. Stevige
groene aders die de woonbuurten met elkaar verbinden zijn een fundamenteel onderdeel voor de
kwaliteit van de woonomgeving.
Bouwen doe je samen
De aantrekkelijkheid van woongebieden wordt verbeterd door diversiteit. Daarom is D66
voorstander van het verruimen van mogelijkheden voor alternatieve en experimentele bouwvormen.
Dit kan ook nieuwe kansen voor de bouwsector bieden. Wij bieden de inwoners de kans om op een
creatieve manier een eigen huis te bouwen. Of dat via zelfbouw, particulier opdrachtgeverschap of
kluswoningen is, is D66 om het even. Bij nieuwbouwplannen zet D66 in op duurzaam bouwen
volgens circulaire principes, door het slim (her)gebruiken van grondstoffen. Gebouwen en woningen
worden energieneutraal opgeleverd.
Gemengde wijken
D66 vindt het belangrijk dat mensen met verschillende achtergronden en leeftijden elkaar
ontmoeten. Gemengde wijken dragen hieraan bij. Daarvoor is in een wijk diversiteit nodig in koopen huurwoningen in verschillende segmenten. Met de woningcorporaties maken wij afspraken over
normen voor het percentage sociale huurwoningen in een nieuw plan, en de verhouding tussen
woningen in het midden- en hoge segment. Uitgangspunt hierbij is dat Heemskerk een gemeente
voor iedereen is. De nieuwe Omgevingswet biedt kansen om in elk te (her)ontwikkelen gebied
voldoende diversiteit in woningaanbod te realiseren.
De woonbehoefte van mensen verandert en kent steeds meer variatie. Mensen wonen bijvoorbeeld
alleen, met een gezin of met vrienden. Als een wijk uit verschillende soorten woningen is
opgebouwd, wordt het een wijk voor mensen met verschillende achtergronden en mensen in
verschillende levensfases. D66 wil inzetten op de realisatie van betaalbare woningen in het
middensegment.
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Verkiezingsprogramma D66 Heemskerk
Uniek duinreservaat
Heemskerk is trots op zijn natuur en strand. Met ons Noord-Hollands Duinreservaat hebben we een
divers en groot natuurgebied op onze deurstoep. D66 vindt dat de mens te gast is in de natuur. Een
weg of een pad is alles wat je nodig hebt om ten volle te genieten van de natuur. In ons streven naar
een duurzame en harmonieuze samenleving past hier geen bebouwing in. D66 is dan ook geen
voorstander van bouwontwikkelingen aan de randen van of in ons duingebied.

D66 Heemskerk staat voor:




Vergroten van een divers woningaanbod door herverkaveling en herstructurering
Gemeentelijke ondersteuning voor alternatieve bouwvormen
Geen bouwontwikkelingen in of aan de randen van het duingebied
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Schoon vervoer
Veilig en schoon verkeer en weinig files bevorderen de gezondheid en het welzijn van bewoners van
de IJmondgemeenten. Het is hierbij van belang om te zoeken naar de juiste balans tussen
leefbaarheid, veiligheid en een goede doorstroming. Dat is in de IJmond niet eenvoudig. Door de
unieke mix van woongebieden, natuur en bedrijven kan er niet zomaar een nieuwe ontsluitingsweg
aangelegd worden. De bestaande infrastructuur moet daarom zo effectief mogelijk ingezet worden.
D66 wil ruim baan voor de fiets. Mobiliteit moet duurzamer worden. Het gemeentelijk wagenpark
moet op termijn volledig groen zijn. D66 kiest voor schoon, snel en slim vervoer in Heemskerk en de
IJmond. D66 kiest voor een gezonde leefomgeving. De fiets op de eerste plek en meer groen op
straat. Voetgangers en gehandicapten krijgen nadrukkelijk aandacht bij de herinrichting van
gebieden.
Kies voor de fiets
D66 kiest voor de fiets! Fietsen is gezond, duurzaam en neemt weinig ruimte in beslag. Wat D66
betreft geeft de gemeente de fietser ruim baan in Heemskerk en ook in de IJmond. Zowel in beleid
als in de inrichting van de openbare ruimte. Veiligheid is prioriteit nummer één. Bij herinrichtingen
zal gekeken worden of het fietspad verbreed moet worden om veilig fietsen te garanderen. D66 zet
in op veilige oversteekplaatsen, goede verlichting 's nachts en duidelijke bewegwijzering. Op
regionaal niveau zal D66 inzetten op een toegankelijk en uitgebreid fietsnetwerk en de aanleg van
snelfietsroutes. Fietsers krijgen daar een voorkeursbehandeling bij verkeerslichten: de lichten gaan
vaker en langer op groen.
Ondernemers moeten vanuit de gemeente gestimuleerd worden om fietsprogramma's te initiëren
voor hun werknemers, door bijvoorbeeld een kilometervergoeding te geven als werknemers met de
fiets naar hun werk komen. De gemeente moet daar wat D66 betreft niet alleen een stimulerende rol
maar ook een voorbeeldrol in vervullen. Tenslotte dient Heemskerk in te spelen op te toenemende
populariteit van elektrische fietsen, door oplaadpunten aan te leggen bij stallingsvoorzieningen.
De auto in de IJmond
De auto is nog altijd het meest gebruikte vervoersmiddel, terwijl dat in de compacte IJmond vaak niet
noodzakelijk is. In Heemskerk en in de regio zijn veel voorzieningen binnen een bescheiden afstand
te vinden. Maar de realiteit leert ons dat nog steeds veel mensen de auto pakken. De luchtkwaliteit
in de IJmond is een belangrijke factor voor de gezondheid van onze inwoners en daarom is een goede
doorstroming van het autoverkeer essentieel. Er is immers niets zo belastend voor het milieu als een
auto in de file.
D66 ziet daarom het nut en noodzaak van de aanleg van de verbinding A8/A9. Meer asfalt is niet
altijd de oplossing, maar de aanleg van deze verbinding is langverwacht en helaas noodzakelijk te
noemen. De aanleg van deze verbinding mag echter nooit en te nimmer ten koste gaan van het
leefgenot en bovenal de gezondheid van onze inwoners. D66 zal daarom alleen akkoord gaan met de
Heemskerkvariant en dit blijven bepleiten bij de provincie!
D66 zal ook blijven inzetten op de afwaardering van de A22 naar een maximumsnelheid van 80
kilometer per uur. Dit komt ten goede aan de afwikkeling en de doorstroming van het lokale verkeer,
terwijl de uitstoot tot wel 30% afneemt.
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De opkomst van de groene elektrische auto is een noodzakelijke stap om mobiliteit in de toekomst
een duurzame en milieuvriendelijke optie te laten zijn. De heilige koe moet een groene koe worden.
D66 zal daarom volop inzetten in de aanleg van meer elektrische laadpalen, zowel in de wijken als op
industrieterreinen en het centrum. Het gemeentelijke wagenpark wordt wat D66 betreft op korte
termijn volledig elektrisch. In IJmondiaal verband kan gedacht worden aan de aanleg van
snellaadpunten, gratis parkeerplaatsen bij laadpunten en het samenbrengen van geïnteresseerde
bedrijven en aanbieders. D66 geeft voorrang aan de elektrische bestuurder.
Uitbreiden en toegankelijkheid van het OV
Het openbaar vervoer in Heemskerk en in de IJmond moet naar een hoger niveau gebracht worden.
De Kennemerlijn is daarbij een groot aandachtspunt. Ondanks dat de reizigersaantallen in onze regio
al jaren toenemen, is de dienstregeling door de NS behoorlijk versoberd. Openbaar vervoer is pas
echt een alternatief voor de auto, wanneer de reistijden en het reiscomfort minimaal gelijkwaardig
zijn. Een overvolle trein die je ook nog eens te laat op je eindbestemming brengt, is allesbehalve dat.
D66 zet dan ook in op een verbetering van de dienstregeling van de Kennemerlijn, waarbij station
Heemskerk behouden blijft en er een volwaardige intercitydienst terugkeert in de IJmond. Voor de
ontwikkeling van het stationsgebied wil D66 graag een onderdoorgang gerealiseerd zien waardoor
beide perrons veilig bereikbaar zijn. Deze onderdoorgang sluit aan bij een vrij liggend fietsnetwerk
door Heemskerk waardoor het station vanuit heel Heemskerk vlot en veilig bereikbaar is.
D66 blijft ook de komende jaren inzetten op een volwaardige busverbinding vanaf station
Heemskerk. D66 zou graag zien dat er uitsluitend elektrische bussen in de dienstregeling komen te
rijden. Op die manier wordt reizen met het openbaar vervoer schoner en efficiënter, zowel voor de
reiziger zelf, als voor de omgeving.

D66 Heemskerk staat voor:




Betere OV- en fietsverbindingen
Verbetering van de infrastructuur met oog voor duurzaamheid en leefomgeving
Meer oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s
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Ondernemend Heemskerk
Economie is een regionale zaak. D66 vindt het daarom noodzakelijk dat door de gemeenten in de
IJmond wordt samengewerkt. Daarbij moet het doel zijn om samen bedrijven naar de regio te halen
en daarbij geen onderlinge concurrentie te voeren.
D66 wil investeren in technisch innovatieve bedrijven in de IJmond. Wij hebben als regio een sterke
positie als het gaat om vestiging van bedrijven in de maakindustrie. Maar D66 wil ook meer middelen
beschikbaar stellen voor initiatieven op het gebied van techniek, innovatie en toegepast technisch
vakonderwijs in de regio. Techport is daarvan een goed voorbeeld.
D66 pleit voor verdere revitalisering van bestaande bedrijventerreinen. Waar mogelijk moeten
bestemmingsplannen zo flexibel en ruim mogelijk worden vastgesteld.
D66 wil de levendigheid en aantrekkingskracht van het centrum van Heemskerk verder versterken,
onder meer door volledige vrijstelling van de winkeltijden.
Een duurzame regionale economie
D66 wil een duurzame economie in de IJmond. Voor werkgelegenheid heb je bedrijven nodig. In
Heemskerk hebben wij gezonde MKB-bedrijven. D66 wil zorgen dat deze bedrijven kunnen groeien
en bloeien. D66 is een voorstander van een aantrekkelijk vestigingsbeleid met volop kansen voor
samenwerking en weinig lasten. Ruimte bieden voor ondernemers en overbodige regelgeving
beperken. Dit moeten de uitgangspunten zijn voor een duurzaam economisch beleid.
D66 wil de komende jaren inzetten op verdere versterking van goed technisch onderwijs op MBOPlus-niveau en eventueel HBO-niveau. D66 wil daarmee de positie van de IJmond als competitieve
regio verzekeren voor de toekomst. D66 wil daarbij niet alleen uitgaan van bestaande bedrijven als
Tata Steel, maar wil ook verder kijken naar het creëren van kansen voor nieuwe initiatieven op het
gebied van duurzame energie, innovatieve maakindustrie en hoogwaardige tuinbouw.
Toerisme en recreatie
D66 wil toerisme en recreatie in Heemskerk een stevige impuls geven. Toerisme waarbij mensen
voor een of meer dagen in Heemskerk verblijven, blijft nog sterk achter. In Heemskerk en omgeving
is echter alles aanwezig om toeristen langer te laten verblijven, waardoor zij meer geld zullen
besteden en een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan onze economie. Dit is belangrijk omdat
onze detailhandel en horeca in Heemskerk nog te veel afhankelijk zijn van bestedingen van onze
eigen inwoners.
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Levendig centrum
D66 is altijd een voorstander geweest van het vrijgeven van de winkeltijden. Ondernemers moeten
zelf kunnen beslissen wanneer zij hun winkel openstellen en of zij dit ook op zon- en feestdagen
willen doen. D66 heeft altijd gepleit voor het faciliteren van een goede samenwerking tussen de
winkeliers in ons centrum. Een goede samenwerking bevordert niet alleen ondernemerschap, maar
zorgt er ook voor dat ons centrum levendig blijft en haar aantrekkingskracht behoudt voor onze
inwoners en bezoekers van buiten.

D66 Heemskerk staat voor:




Een duurzaam, IJmondiaal en innovatief ondernemersklimaat
Een impuls voor toerisme en recreatie
Investeren in een levendig en aantrekkelijk centrum
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Veilig Heemskerk
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 te investeren voordat het misgaat. Daarnaast
willen we meer aandacht voor cyberveiligheid. Bij het nemen van nieuwe maatregelen weegt D66
altijd af hoe deze maatregelen zich verhouden tot de privacy van burgers.
Inzet op preventie
Criminaliteit voorkomen waar het kan en ertegen optreden waar het moet is voor D66 het
uitgangspunt. De politie moet daarom betrokken en aanspreekbaar zijn in de wijken, op scholen, bij
sportverenigingen en bij zorginstellingen. Zo worden in een vroeg stadium signalen van beginnende
overlast en criminaliteit herkend en aangepakt.
Waar voorkomen niet meer kan, is handhaven noodzakelijk. Wij vinden het belangrijk dat de politie
voldoende agenten beschikbaar heeft om een rol te spelen in lokale handhaving. Wijkagenten spelen
een belangrijke rol bij het vroegtijdig signaleren van criminaliteit, maar ook bijvoorbeeld bij het
tegengaan van huiselijk geweld. D66 wil daarom meer wijkagenten.
Prettige leefomgeving
Verzorgde parken en straten zorgen ervoor dat mensen zich prettiger voelen buiten en beperken de
criminaliteit en overlast. We willen dat Heemskerk schoon is, waarin het straatmeubilair heel is en
alle straatlantaarns het doen. We willen initiatieven van burgers en ondernemers om leefbaarheid in
wijken te vergroten, ondersteunen en faciliteren.
Illegale hennepteelt leidt, ook zonder de aanwezigheid van coffeeshops, tot overlast en verloedering
van buurten en kan direct brandgevaar opleveren voor omliggende woningen. In 2014 heeft
Heemskerk zich op initiatief van D66 aangesloten bij het manifest ‘Joint Regulation’, waarin wordt
gepleit voor legale maar wel gereguleerd wietteelt. Landelijke invoering van gereguleerde wietteelt is
wat D66 betreft ook lokaal de oplossing om problemen met betrekking tot de veiligheid van de
wijken, de gezondheid van de gebruikers en de aanpak van drugscriminaliteit effectief te laten zijn.
Vuurwerkvrije zones
Dankzij vuurwerkvrije zones neemt de vuurwerkoverlast rond Oud en Nieuw in Heemskerk elk jaar
verder af. Iedereen moet de jaarwisseling veilig kunnen vieren. D66 handhaaft de vuurwerkvrije
zones en wil bezien hoe die de komende jaren kunnen worden uitgebreid. Wat D66 betreft faciliteert
de gemeente wel eindejaar-evenementen met centrale en veilige vuurwerkshows.

D66 Heemskerk staat voor:


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
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Betrouwbaar bestuur
Een betrokken gemeente betekent voor D66 dat de gemeente de vindingrijkheid en creativiteit van
Heemskerkers ondersteunt en daar ruimte aan geeft. De afgelopen vier jaar heeft D66 gebouwd aan
een stabiel en betrouwbaar bestuur. Het op orde brengen van de financiën, een goede begroting en
transparante rapportages hebben daar veel aan bijgedragen.
De komende jaren zet D66 in op het stimuleren van meedenken, meepraten en meedoen van de
inwoners van Heemskerk en de IJmond. Wij geloven dat dit belangrijk is voor betrokkenheid bij de
gemeente en vertrouwen in het lokale bestuur. Daarnaast zijn versterking van de lokale democratie,
en van een transparante en open gemeente, speerpunten van D66.
De transparante overheid
Wat D66 betreft moet de gemeente Heemskerk een transparante overheid zijn. Regelgeving en
verordeningen moeten makkelijk vindbaar, inzichtelijk en begrijpelijk zijn. Er zijn de laatste jaren al
veel stappen gezet in het verbeteren van de leesbaarheid van de begroting en andere financiële
stukken. D66 wil daarmee verdergaan.
D66 wil onderzoeken of het mogelijk is data van de gemeente zoveel mogelijk als ‘open data’
beschikbaar te stellen. Daardoor is openbare informatie waarover de gemeente beschikt ook vrij, en
zonder onnodige drempels, voor iedereen direct beschikbaar. Zo krijgen inwoners en ondernemers
de kans deze data te gebruiken voor het vinden van innovatieve oplossingen en het ontwikkelen van
apps. De open data worden op een zorgvuldige wijze verzameld en beschikbaar gesteld conform de
open data standaarden van het Rijk.
Dienstverlening
Wie een vraag heeft of een klacht over de gemeente wil zo snel mogelijk geholpen worden. D66 wil
dat de kwaliteit en efficiëntie van dienstverlening van de gemeente aansluit bij de behoeften van de
inwoners. Alle betrokkenen moeten vooraf en tijdig geïnformeerd worden over beleidsplannen die
hen raken. In normale en begrijpelijke taal. Ook kan de gemeente de dienstverlening verbeteren
door meer gebruik te maken van digitale en technologische ontwikkelingen.

D66 Heemskerk staat voor:




Transparant bestuur
Financiën op orde
Efficiënte dienstverlening
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Financiën
D66 in de IJmond staat voor gezonde gemeentefinanciën. D66 vindt dat de gemeenten in de IJmond
niet meer mogen uitgeven dan er binnenkomt. Echter, de afgelopen jaren zijn er veel taken voor de
gemeente bijgekomen. Dit betekent dat wij voorzichtig moeten omspringen met de
gemeentefinanciën en dat er af en toe keuzes moeten worden gemaakt. Keuzes die D66 niet uit de
weg wil gaan. Daarbij wenst D66 te voorkomen dat er tekorten ontstaan omdat er wordt
vastgehouden aan heilige huisjes en ingesleten patronen. De burgers in de IJmond hebben er recht
op dat hun belastinggeld op een verantwoorde wijze wordt besteed. Om die reden is D66
voorstander van een evenwichtig en realistisch financieel beleid, wat transparant is en voor elke
inwoner controleerbaar.
Meer taken betekent ook meer geld en meer verantwoordelijkheden. In de afgelopen jaren hebben
de gemeenten binnen de IJmond bewust gekozen voor intensieve vormen van samenwerking om
deze taken op een efficiënte en verantwoorde manier uit te voeren. Dit heeft ertoe geleid dat de
begrotingen van de verschillende gemeenten binnen de IJmond met elkaar voor een belangrijk deel
verweven zijn geraakt. Voorbeelden zijn het inkopen van jeugdzorg binnen het sociaal domein. De
wijze waarop wij samenwerken is van levensbelang en dus iets om te koesteren.
Belastingen
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 hondenbelasting, 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.
Om die reden zouden dit soort belastingen moeten worden afgeschaft.
D66 springt op een zorgvuldige wijze om met het belastinggeld van de inwoners van de IJmond.
Tekorten binnen de gemeentebegroting kunnen niet simpelweg worden opgelost met
belastingverhoging. D66 hanteert hierbij de volgende norm: als er tekorten ontstaan moeten die
tekorten binnen de begroting worden opgelost. Dus er mag niet onmiddellijk naar het middel van
belastingverhoging, bijvoorbeeld de OZB, worden gegrepen. De komende jaren willen wij strijden
voor zo laag mogelijke lasten voor de inwoners van de IJmond.
Subsidies
D66 staat voor een verantwoord subsidiebeleid. Dat betekent dat de gemeente alleen activiteiten
subsidieert die een bewezen maatschappelijk nut hebben. Subsidies moeten effectief zijn en zoveel
mogelijk van tijdelijke aard. Bovendien moeten subsidies evenwichtig verdeeld worden tussen de
verschillende sectoren, zoals kunst, cultuur en sport. Tenslotte moet het subsidiebeleid van de
gemeente altijd transparant zijn. Iedere inwoner van Heemskerk moet, bijvoorbeeld via de website
van de gemeente, inzicht kunnen krijgen in welke subsidies waaraan worden verstrekt. Ook indirecte
subsidies, bijvoorbeeld de financiering van sportaccommodaties, maakt daar deel van uit. Het gaat
immers om geld van ons allemaal.
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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,
maatschappelijke betrokkenheid en innovatie belangrijke criteria 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 in de IJmond.

D66 Heemskerk staat voor:




Solide financieel beleid, met een sluitende begroting
Zo laag mogelijke gemeentelijke lasten
Een evenwichtig en transparant subsidiebeleid
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Samen sterker in de IJmond
D66 kiest bewust voor de IJmond, want samen staan we sterker. Mensen zijn niet aan
gemeentegrenzen gebonden als het gaat om wonen, werken, sporten en ontspannen. Een sterke
regio met een krachtige economie, een goede bereikbaarheid, en een kwalitatief hoog
voorzieningenniveau, waar de inwoners prettig kunnen wonen. Dat vraagt om nauwe samenwerking.
We staan in de regio voor grote uitdagingen als het gaat om (jeugd)zorg, mobiliteit,
werkgelegenheid, en voorzieningen voor bewoners. Maar ook energietransitie, klimaatverandering,
en toename van de bevolking. Individuele gemeenten kunnen deze vraagstukken niet alleen
oplossen. Daarom werkt de IJmond steeds intensiever samen. In de afgelopen vier jaar zijn er goede
stappen gezet. Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben een gezamenlijke toekomstagenda
opgesteld, er is meer overleg tussen gemeentebesturen en er komt steeds meer vertrouwen in de
IJmond.

Samenwerking naar een hoger niveau
D66 vind dat bij IJmondiale onderwerpen altijd vanuit het IJmondiale belang gehandeld moet
worden. Daarom moet er op de korte termijn gewerkt worden aan het versterken van de bestaande
politieke en bestuurlijke samenwerking. De manier waarop op dit moment in de regio politiek wordt
samengewerkt, is een goede en noodzakelijke eerste stap, maar brengt wel het gevaar op trage
besluitvorming met zich mee. Bovendien is het hooguit een tijdelijke oplossing. Hoe meer
besluitvorming plaatsvindt in regionaal verband, hoe minder grip de individuele raden daar op
hebben. Dat is slecht voor het democratische gehalte van de besluitvorming, en doet niets aan de
bestuurlijke drukte in de IJmond.
Daarom zet D66 Heemskerk nadrukkelijk in op een fusie met Beverwijk en Velsen. Wij zijn ervan
overtuigd dat een fusie met deze gemeenten het meest effectief en het meest efficiënt is om
regionale uitdagingen samen aan te gaan. Daarmee zal de politieke verantwoordelijkheid voor het
openbaar bestuur in de regio weer volledig komen te liggen waar die thuishoort: bij de democratisch
gekozen gemeenteraad. Wat D66 betreft is het belangrijk dat er komende jaren verder wordt
toegewerkt naar samengaan van gemeenten.
Daarbij stelt D66 een aantal duidelijke voorwaarden. Zo moet bij fusie de lokale identiteit behouden
blijven, en worden de voorzieningen voor alle inwoners verrijkt. De gemeente en het
gemeentebestuur blijven door laagdrempelig aanspreekbaar te zijn, dicht bij de burgers staan. Dat
kan door middel van bijvoorbeeld aanspreekpunten en vertegenwoordiging per wijk en dorp; D66 is
voorstander van wijkgericht werken,
In de aanloop naar de fusie moeten de gemeenteraden hun controlerende taak goed blijven
uitoefenen. D66 vindt het belangrijk dat ook de provincie en het Rijk bij de fusie betrokken zijn.
Tenslotte moeten de inwoners van de drie gemeenten op een actieve wijze betrokken worden bij het
traject richting herindeling.

D66 Heemskerk staat voor:




Regionale aanpak voor regionale vraagstukken
Versterking van de IJmondiale samenwerking
Fusie met behoud van de lokale identiteit
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De Lijst
D66 Heemskerk wil ook na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart er weer de schouders onder
zetten om op onze eigen manier Heemskerk groener, socialer en beter te maken. D66 Heemskerk wil
de komende jaren een hoopvol, positief en constructief geluid laten horen in de gemeenteraad en
vooral de verbinding zoeken en garant staan voor een transparant gemeentebestuur. Met een mooie
lijst met jong en oud, ervaren en nieuwe mensen gaan wij deze uitdaging aan!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vlnr:

Marieke van Dijk
Piet Burgering
Robbert Nijboer
Mark Wouters
Jordy Kruse
Kirsten van der Plas
Barry Hoope
Richard Mostert
Ina Beentjes-Koomen
Ernst Koperdraat
Niek Scholten

Barry Hoope, Piet Burgering, Robbert Nijboer, Marieke van Dijk (lijsttrekker),
Kirsten van der Plas, Mark Wouters en Jordy Kruse

https://heemskerk.d66.nl

WIJ REKENEN OP UW STEUN !
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