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D66 houdt van problemen oplossen. Wat 
ingewikkeld is weer simpel maken. Met 
eerlijke politiek en door initiatief. Dat past 
bij ons. Niet afwachten of afschuiven, maar 
actie ondernemen en zelf de touwtjes in 
handen nemen. Zo hebben we het altijd 
gedaan en zo zullen we dat ook blijven 
doen.  We gaan daarbij nooit ondoordacht 
te werk, en daarom hebben wij met een 
enthousiast team een zeer uitgebreid ver-
kiezingsprogramma geschreven voor de 
raadsperiode 2022 - 2026. Een program-
ma dat optimisme en vernieuwing ademt, 
dat zit namelijk in onze natuur.

In dit verkiezingsprogramma staat natuurlijk 
wat u van ons kunt verwachten. Bekende 
D66-onderwerpen als onderwijs, groen en 
duurzaamheid. Maar ook woningbouw, re-
gionale samenwerking, economie en sport 
& cultuur krijgen ruim aandacht. Al deze 
uitdagingen en vraagstukken gaan we niet 
alleen aan, dat doen we met u. Want zo her-
kent u D66. Wij gaan uit van de kracht van 
mensen zelf. Een mooi Heemskerk maken 
we niet alleen. Dat doen we samen.

Wij staan als D66 voor een Heemskerk voor 
jong en oud, waar mensen graag willen en 

kunnen wonen. Een Heemskerk waar het fijn 
is om te recreëren en waar aandacht is voor 
sport, cultuur en natuur. Een Heemskerk 
waar economie en milieu elkaar versterken 
in plaats van verzwakken. Een Heemskerk 
waarin altijd oog blijft voor de wereld om 
ons heen. Voor mensen die vastlopen of 
niet mee kunnen komen. Voor de natuur, het 
groen en de dieren. Voor de gezondheid en 
het welzijn van onze inwoners. D66 wil dat 
Heemskerk verder gaat met het investeren 
in schone energie en goede voorzieningen. 
Dat we woningen gaan bouwen voor onze 

jongeren en starters en dat we investeren in 
een veilige en schone leefomgeving.

D66 ziet dat Heemskerk een sterke ge-
meente is maar dat samenwerken loont. 
Juist door in te zetten op brede samen-
werking met onze buurgemeenten kunnen 
we de voorzieningen voor onze inwoners 
op peil houden. Een sterke sport- en cul-
tuurinfrastructuur. Samenwerken om de 
uitdagingen in de energietransitie te bol-
werken en voor onze inwoners behapbaar 
te houden. Woningbouw realiseren zonder 

Quinn van Veen
Nummer 8 lijst D66 Heemskerk
Student & koerier

Ik ben zelf op jonge leeftijd geïnteres-
seerd geraakt in de politiek. Al vanaf mijn 
15de heb ik de kans gepakt om via de Jon-
gerenraad zowel mijn eigen mening als 
de mening van andere jongeren voor te 
leggen aan de Heemskerkse gemeente-
raad. Het is belangrijk dat meer jongeren 
betrokken raken bij de politiek. Want de 
politiek neemt niet alleen beslissingen 
voor volwassenen maar voor iedereen. 
Ook in Heemskerk staan er veel thema’s 
op de agenda die belangrijk zijn voor jon-
geren. Door jongeren te representeren 
kijk ik niet alleen naar de komende 4 jaar 

maar ook naar hoe Heemskerk eruit zou 
moeten zien voor de volgende generaties. 
Over 20 en over 40 jaar zou ik hier namelijk 
nog steeds fijn willen wonen, werken, re-
creëren en mijn kinderen op zien groeien 
in een gemeente waar hun stem gehoord 
zal worden. 

D66 is een partij die zowel naar de korte 
als lange termijn kijkt, daarom voel ik me er 
thuis. Een partij die zich verplaatst in een 
ander en actief de oplossing zoekt voor 
het probleem. Zo zetten we in op wonin-
gen voor starters zodat onze jeugd hier kan 
blijven wonen. Want anders trekken de jon-
geren weg en vergrijzen we als gemeente, 
dat kan toch niet de bedoeling zijn? Wat mij 
betreft kijken we daarom ook naar woon-

al ons groen op te offeren. Samen de uitda-
gingen in de jeugdzorg aangaan. Leren van 
elkaar en elkaar helpen, zowel financieel als 
in de uitvoering. 

D66 zoekt niet de polarisatie, maar juist 
de samenwerking in het bereiken van onze 
idealen, we doen het samen. Vanuit waar-
den die wij belangrijk vinden: de vrijheid 
jezelf te zijn, investeren in mensen, volop 
kansen krijgen, samen delen en denken aan 
de toekomst. Deze waarden zijn onze rode 
draad voor ons werk in de gemeenteraad. 
Geen valse beloftes, maar geloofwaar-
dige politiek. Door eerlijk te zijn wanneer 
iets niet kan. Want alles tegelijk doen kan 
niet. Er moeten keuzes gemaakt worden. 
En die keuzes kunt u terugvinden in ons 
verkiezingsprogramma. 

In deze verkiezingskrant presenteren onze 
kandidaten onze ideeën voor Heemskerk 
met een persoonlijk verhaal, zo leert u ons 
programma maar ook onze kandidaten ken-
nen. We hebben vertrouwen in ons verhaal 
en daarom kijken wij met veel optimisme 
vooruit om verder te bouwen aan een mooi 
Heemskerk. Samen met elkaar. 

concepten als “1828”, waarmee op een 
duurzame en snelle manier betaalbare 
studio’s en appartementen worden gere-
aliseerd met in het gebouw veel gedeelde 
voorzieningen. 

Maar we kijken ook verder vooruit. Ligt 
Heemskerk over 40 jaar nog boven de zee-
spiegel of breken de dijken en zijn we aan 
het watertrappelen? Dat deze vraag ge-
steld moet worden betekent dat we onze 
gemeente ook moeten voorbereiden op 
de aanhoudende klimaatverandering. Hoe 
worden we een gemeente die klimaat-
verandering kan doorstaan? D66 wil niet 
afwachten maar doen. In het nieuws lijkt 
het vaak alsof de urgentie alleen door jon-
geren echt wordt gevoeld. Die mening deel 
ik niet maar het is wel zo dat jongeren er 
het meest mee te winnen hebben als we 
de juiste dingen doen voor het klimaat. Die 
stem wil ik ook zijn in de Heemskerkse ge-
meenteraad. D66 is met vele initiatieven dé 
duurzaamheidspartij in de gemeenteraad 
van Heemskerk, dat zetten we door. 

Welk beleid een gemeente voert is enorm 
belangrijk voor jongeren. In je eerste 18 

jaar ontwikkel je je en wordt je de persoon 
die je kan en wil zijn. Een gemeente moet 
wat D66 betreft scholen optimaal onder-
steunen om het beste onderwijs te kunnen 
bieden. Dat zit niet alleen in stenen maar 
ook in de combinatie met cultuur en sport. 
Elk kind moet dezelfde kansen en mogelijk-
heden krijgen om zich te ontwikkelen. 

De openbare ruimte moet een veilige plek 
voor jongeren zijn en er moet ruimte zijn 
om elkaar te ontmoeten in hun vrije tijd. 
Het bestrijden van eenzaamheid en het 
voorkomen van en verhelpen van financi-
ele problemen onder jongeren komen hoog 
op de agenda. Daar wil ik me namens D66 
voor inzetten. Zo kunnen we samen een 
Heemskerk voor en door jongeren creëren 
dat niet alleen voor deze generatie maar 
ook voor de volgende generaties een fijne 
plek is om op te groeien.

heemskerkLaat iedereen vrij, maar niemand vallen

De toekomst 
van Heemskerk
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persoon krijg je de ruimte je zo optimaal 
mogelijk te ontwikkelen en te ontplooien. 
Ouders spelen hier een belangrijke rol in.  
Als school en als betrokken volwassene sta 
je in dienst van dat leerproces. Het onder-
wijs moet daarom altijd samen optrekken. 
Gemeenten en schoolbesturen zijn geza-
menlijk verantwoordelijk voor het realiseren 
van een doorgaande ontwikkelingslijn van 
0 – 18 jaar. Voorschoolse en naschoolse 
voorzieningen moeten daarom naadloos 
aansluiten op de basisschool. Daarvoor is 
een goede samenwerking nodig. 

Een goede start
Het zou voor alle kinderen tussen 2 – 4 
jaar goed zijn wanneer ze vier dagdelen 
per week deelnemen aan een voorschools 
programma. Bij mijn dagelijkse werk op 
het speciaal basisonderwijs, zien we dat 
juist op jonge leeftijd veel taal- en ontwik-
kelingsachterstanden voorkomen kunnen 
worden wanneer ze eerder worden gesig-
naleerd. D66 vindt dat hiervoor maatwerk 
nodig is. Alle kinderen en jongeren verdie-
nen een gelijke kans om te kunnen groeien,  
zelfstandig beslissingen te nemen, keuzes 
te maken en in verbinding te staan met de 
wereld om hen heen. 

Onderwijs, kinderopvang, sport, cultuur, 
jeugdzorg en welzijn zijn hierbij belangrij-
ke partners. D66 wil daarom dat de lokale 
geldstromen zoveel mogelijk worden ge-
bundeld en dat er meer verbinding komt in 
het beleid voor kinderen van  0 tot 18 jaar. De 
gemeente heeft invloed op het hele spec-
trum voor de jeugd en heeft een cruciale rol 
bij de aansluiting van onderwijs en jeugd-
zorg. Samen kunnen we een belangrijke 
basis leggen van waaruit de professionals 
de samenwerking op de werkvloer kunnen 
vormgeven. Het is hierbij belangrijk dat er 
een krachtig preventief beleid wordt ge-
voerd en dat jeugdzorg in de school komt. 
Het verder uitwerken van een verlengde 
schooldag met een breed aanbod aan acti-
viteiten zou wat D66 betreft ook preventief 
kunnen werken. Op deze manier kan er voor 
alle kinderen en jongeren in Heemskerk een 
passend aanbod van voorzieningen worden 
aangeboden. 

Piet Burgering
Nummer 2 lijst D66 Heemskerk
Senior adviseur afvalbeleid

Net als iedereen speelde ik in de zesde klas 
van de lagere school mee in de schoolmu-
sical. Vanaf dat moment ben ik verslingerd 
geweest aan toneel. Op de middelbare 
school en in mijn studententijd vond ik het 
samen werken aan een toneelstuk elke 
keer weer geweldig. Zo komt het dat toneel 
en cultuur na al die jaren deel uitmaakt van 
mijn DNA. Zo weet ik dat cultuur niet de 
slagroom is op de taart, maar dat cultuur 
de taart is.

Cultuur in alle verschijningsvormen maakt 
natuurlijk ook deel uit van het DNA van 
Heemskerk. Of het nu gaat om een koor, het 
Cultuurhuis en De Culturele Cirkel maar ook 
de vele kleine organisaties, samen maken ze 
Heemskerk mooi. D66 wil dat de verschil-
lende culturele organisaties een stevige 
plek hebben in Heemskerk. Samenwerken 

Frank Bruin
Nummer 10 lijst D66 Heemskerk
Kastelein & ondernemer 

Sport moet toegankelijk zijn voor ieder-
een. Je kunt niet jong genoeg beginnen 
met sporten, daarom moet het voor jon-
geren mogelijk zijn om deel te kunnen 
nemen aan alle sporten. Niet alleen de 
sporten die passen bij de portemonnee 
van je ouders. Om dit mogelijk te maken 
gaat D66 zich inzetten voor invoering 
van een jeugdsporttarief. We sluiten 
ons ook aan bij het Jeugdfonds Sport 
& Cultuur. Dit geeft kinderen en jonge-
ren uit gezinnen waar weinig geld is de 
mogelijkheid om wel te sporten of zich 
creatief te ontwikkelen.

Sport is de basis voor een gezonde leef-
stijl en een vitaal leven. Sport draagt bij 
aan je sociale ontwikkeling, structuur, 
doorzettingsvermogen, identiteit en je 
vriendschappen. Sport verbindt en re-
sulteert in een positieve gezondheid. De 
uitdaging is om zoveel mogelijk mensen 
aan het sporten te krijgen. In Heemskerk 
is een bloeiend en gezond verenigingsle-

ven aanwezig, dat een prima fundament 
kan vormen om deze uitdaging te verwe-
zenlijken. Sporten op jonge leeftijd heeft 
vele voordelen, waar je nog lang plezier 
van hebt. Met een goede sportcultuur in 
de gemeente creëer je een prettige sa-
menleving. Daar willen wij ons als D66 
sterk voor maken. Voor ouderen moet 
sport toegankelijk en bereikbaar zijn. 
Dit ondersteunen en faciliteren we dan 
ook. We willen immers een fit en vitaal 
Heemskerk, van jong tot oud.

Het is belangrijk om te blijven investeren 
in onze sportvoorzieningen. Zo houden 
we onze clubs en verenigingen gezond 
en verduurzamen we onze voorzienin-
gen. Een zwembad is een broodnodige 
maar dure voorziening. Wat D66 betreft 
is het dus logisch dat we samen met Be-
verwijk een nieuw en modern zwembad 
realiseren. In waterrijk Heemskerk is goed 
kunnen zwemmen niet alleen leuk, maar 
ook belangrijk. Leren zwemmen moet 
wat D66 betreft voor elk kind mogelijk 
zijn. Het is belangrijk dat zwemverenigin-
gen lessen tegen een betaalbaar tarief 
kunnen aanbieden. De realisatie van een 
nieuw zwembad gaat daar een belangrij-
ke schakel in zijn om dit te bereiken.

Zelf mag ik, naast het sporten in de 
sportschool, graag wandelen in ons dorp, 
het duingebied of op het strand. Ik geniet 
van mijn jongens die over het voetbal-
veld rennen en ik zet mij met veel liefde 
in voor Surftherapie.nl. Surftherapie.nl 
richt zich op een nieuwe uitdagen-
de vorm van therapie in de revalidatie 
na een neurologische aandoening zoals 
hersenletsel. Maar bovenal ben ik een 
tevreden Heemskerker die zich in onze 
veelzijdige gemeente op zijn plek voelt. 
Ik wil mij inzetten om sport voor iedereen 
bereikbaar te maken en onze gemeente 
nog gezonder te maken. De uitdagingen 
die daar uit voortkomen ga ik graag aan 
en ik wil daar met mijn positieve en so-
ciale karakter een bijdrage aan leveren. 
Stem dus 16 maart D66!

Een energiek 
en gezond 
Heemskerk

tussen de verschillende organisaties is 
volgens mij daarbij een kernwoord. Samen 
kunnen de Heemskerkse organisaties el-
kaar versterken. 

Ik zou het fijn vinden als de samenwerking 
niet alleen in Heemskerk plaatsvindt, maar 
in de hele IJmond. Er staat geen hek om 
Heemskerk en zeker niet als het om cul-
tuur gaat. Daarom wil ik de komende 4 jaar 
werken aan het versterken van de cultuur in 
de IJmond. Cultuureducatie maar bijvoor-
beeld ook het museum Kennemerland en 
de schouwburg zijn immers voorzieningen 
waar de 80.000 inwoners van Beverwijk en 
Heemskerk allemaal van kunnen en mogen 
genieten. Voor D66 is het duidelijk dat het 
belang van deze samenwerking voorop 
moet staan, het gaat immers om voorzie-
ningen van en voor onze inwoners.

Als ik vanuit de Broekpolder naar het cen-
trum ga, kom ik langs de Hoflaan. En altijd 
bedenk ik me weer hoe bijzonder het is dat 

Wessa van de Kuijlen
Nummer 3 lijst D66 Heemskerk
Intern begeleider speciaal 
basisonderwijs
Over ons onderwijs vindt bijna iedereen 
wel iets. Waar bij andere vakgebieden 
mensen niet zo snel een mening hebben, 
gaat dat voor het onderwijs niet op. Ruim 
20 jaar werk ik in het onderwijs en soms is 
het best lastig dat zoveel mensen er iets 
van vinden. Aan de andere kant besef ik 
ook dat kinderen de meest waardevolle 
personen in het leven van veel mensen zijn. 
Ze zijn onze toekomst. Een groot deel van 
de dag gaan ze naar school. Mensen in het 
onderwijs hebben voor het vak gekozen 
omdat ze beseffen dat ze een essentiële 
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 
jonge mensen. Dat brengt een grote maat-
schappelijke verantwoordelijkheid met 
zich mee. 

Daarom moet ons onderwijs ten eerste een 
veilige plek zijn waarin je leert omgaan met 
anderen, waar je jezelf mag zijn en weet hoe 
je een bijdrage kunt leveren aan het geheel. 
De school is een leefgemeenschap in het 
klein, waar je als kind kunt oefenen, fouten 
mag maken en successen viert. Als uniek 

De school is een 
leefgemeenschap 
in het klein

Oud-Haerlem niet zomaar een weiland is, 
maar dat daaronder de restanten liggen 
van een uniek kasteel. Een stuk geschie-
denis waar we trots op mogen zijn, maar 
wat ook best meer zichtbaar mag worden. 
Want de vele kastelen maken deel uit van 
het Heemskerkse culturele DNA. Wat mij 
betreft moeten we daarover vertellen, het 
laten zien. Iedereen moet die geschiedenis 
kunnen beleven. 

Ik begon mijn verhaal met te vertellen over 
hoe ik genoot van zelf toneelspelen. Dat is 
ook het mooie van cultuur. Het is niet alleen 
stil zitten en ergens naar kijken. Cultuur is 
ook zelf muziek maken, zelf dansen, zelf 
toneelspelen en zelf met de historische 
kring onderzoek doen naar de geschiede-
nis van Heemskerk. Wat mij betreft past 
dat ook weer heel mooi in het DNA van 
D66. Niet afwachten, niet uit de luie stoel 
zeggen dat het niet goed is, maar zelf 
aan de slag gaan en Heemskerk mooier  
maken. 

Heemskerk mooier maken

Lees ons programma
op heemskerk.d66.nl



Robbert Nijboer
Nummer 7 lijst D66 Heemskerk
Medewerker likeurstokerij

Heemskerk is een groene gemeente waar 
het prettig wonen is. Maar dat woongenot 
staat wel onder druk. Met zware industrie 
in de achtertuin, sterk stijgende energie-
prijzen, en de grote uitdagingen als gevolg 
van klimaatverandering moge het duidelijk 
zijn: voor een toekomstbestendig Heems-
kerk is duurzaamheid geen luxe, maar 
bittere noodzaak. 

Onze fractie heeft de afgelopen jaren tal 
van initiatieven ontplooid om Heemskerk te 
verduurzamen. Daar ben ik trots op, maar 
we zijn er nog lang niet. D66 vindt dat de 
gemeente een voorbeeldrol heeft. Daarom 
gaat Heemskerk 100% duurzaam inkopen, 
en wordt het gemeentelijk vastgoed ener-
gieneutraal. Maar een goed voorbeeld 
geven is niet voldoende. 

Daarom is onze inzet dat de gemeente het 
verduurzamen van bedrijven actief gaat 
ondersteunen, bijvoorbeeld met gratis 
energiescans. Regels die verduurzaming 
in de weg zitten, worden versimpeld of ge-
schrapt. We zetten vol in op een groene 

Maja van den Handel
Nummer 9 lijst D66 Heemskerk
Coördinator interne processen

Toen ik drie jaar geleden in Heems-
kerk kwam wonen viel mij gelijk het 
groene en dorpse karakter op voor een 
gemeente van bijna 40.000 inwoners. 
Tegelijkertijd realiseerde ik me: hier ligt 
voor de komende jaren een grote uitda-
ging; we willen meer bouwen maar niet 
interen op ons kostbare binnenstedelijk 
groen. Groen is belangrijk voor onze ge-
zondheid, nodigt uit tot bewegen voor 
jong en oud. D66 streeft naar een ge-
zond Heemskerk met groen en water, 
natuur en biodiversiteit, stevige groene 
aders die de woonbuurten met elkaar 
verbinden.

Ik was één van de bevoorrechte kinde-
ren die opgroeide in het prachtige grote 
Stadspark aan de rand van de stad Gro-
ningen. Mijn hond en ik struinden uren 
door dit park zonder hetzelfde pad twee 
keer te hoeven gebruiken. Als ik naar 
school ging doorkruiste ik de drukke en 
onveilige stad. Elke dag weer enorme 
contrastervaringen. Hoe mooi om de 
combinatie van groen, ruimte, biodiver-
siteit en fijn wonen in onze gemeente 
Heemskerk te ervaren.

De overkoepelende kracht van Heems-
kerk is het dorpse karakter met 
groen-blauwe eigenschappen. Het is 
belangrijk in de ontwikkeling van de toe-
komstvisie rekening te houden met deze 
krachten en deze te waarborgen. Met de 
bijbehorende focus op ontwikkelingen 
van woningen en infrastructuur betekent 
dit ook investeren in het dorpse karak-
ter en het waar mogelijk afzwakken van 
negatieve stadse invloeden. D66 respec-
teert het groen en het dorpse karakter. 

Het belang van groen
Groen in onze gemeente is heel be-
langrijk voor de klimaatbestendigheid 
van Heemskerk en de leefbaarheid voor 
onze inwoners. Waarom? Groen vermin-
dert wateroverlast, verkoelt in de zomer, 
draagt bij aan een betere gezondheid en 
een hoger welzijn, draagt bij aan socia-
le cohesie en zorgt voor biodiversiteit. 
Kortom groen in de woon-, werk- en leef-
omgeving is van grote maatschappelijke 

leefomgeving, ook in de wijken. Dat is niet 
alleen prettig wonen, maar helpt ook mee 
aan een betere afwatering, en voorkomt 
hittestress. We zetten in op schoon vervoer, 
met goede wandel- en fietsverbindingen, 
en werken samen met het Rijk en de provin-
cie aan betere OV-verbindingen. Elektrisch 
rijden maken we aantrekkelijker, met slimme 
oplossingen voor meer oplaadpunten in de 
openbare ruimte, bijvoorbeeld geïntegreerd 
in lantaarnpalen. Het spreekt voor zich dat 
het wagenpark van de gemeente zelf volle-
dig elektrisch wordt.

We faciliteren groene energie, bijvoorbeeld 
door een herhaling van de succesvolle zon-
nepanelenactie die op ons initiatief heeft 
plaatsgevonden. Maar nog belangrijker 
dan groene energie opwekken, is ener-
gie besparen. Dat is niet alleen goed voor 
het milieu, maar ook voor de portemonnee: 
energie die je niet verbruikt, hoef je immers 
ook niet te betalen. Daarom zetten we bij 
nieuwbouw in op groene, energiebespa-
rende maatregelen. Maar we kijken zeker 
ook naar bestaande woningen. Niet alleen 
het eigen woningbezit, maar ook de socia-
le huursector - want juist dáár zijn nog veel 
besparingen te halen. We bekijken per wijk 
welke maatregelen nodig zijn - niet elk huis 
vraagt immers om dezelfde aanpassingen. 

Dat alles doen we niet alleen. Duurzaam-
heid is immers een zaak van ons allemaal. 
Dat betekent dat wat D66 betreft participa-
tie altijd centraal moet staan, zeker bij het 
vergroenen en verduurzamen van Heems-
kerk. De toekomst is van ons allemaal. We 
nemen daarom onze inwoners, onderne-
mers en woningcorporaties mee in het 
vinden van antwoorden op de uitdagingen 
waar we voor staan. We kijken daarbij naar 
innovatieve technieken en blijven niet han-
gen in het verleden.

Dat is wat mij betreft ook de kern van het 
duurzaamheidsbeleid waar D66 voor 
staat. Niet met een opgeheven vingertje 
maatregelen opleggen. Maar samen met 
onze inwoners op zoek gaan naar prakti-
sche oplossingen, waar we allemaal beter 
van worden. Alleen zo komen we tot een 
duurzaam, harmonieus en vooral toekomst-
bestendig Heemskerk!

Samen naar 
een duurzaam 
Heemskerk

waarde. Ook groene daken en groene 
gevels dragen bij aan de natuurwaar-
de binnen onze gemeente. De rol van 
buurtgroen hierbij is dat het fungeert als 
locatie waar buurtgenoten elkaar laag-
drempelig kunnen ontmoeten. 

D66 wil het dorpse karakter blijven koes-
teren, bouwen maar geen aantasting van 
het groene en ruime karakter. Liever een 
stuk weiland met weinig natuurwaarde 
opofferen dan interen op het kostbare 
binnenstedelijk groen. In het centrum 
staat verbetering van de verblijfskwali-
teit voorop; het streven naar een veilige 
en groenere openbare ruimte. Waarbij 
voetganger en fietser centraal staat en 
er ruimte is voor ontmoeting. Voorzienin-
gen moeten goed toegankelijk zijn voor 
ouderen en mensen met een beperking. 
De komende vier jaar zet ik mij graag in 
om te zorgen voor een goede balans tus-
sen groen en stenen, natuur en recreatie, 
mensen en dieren.

Een groen en 
vitaal Heemskerk

Thuiskomen begint niet bij je voordeur
René van der Linden
Nummer 5 lijst D66 Heemskerk
Beleidsadviseur bestuursbureau

Heemskerk heeft veel  woningen nodig. 
Dat vraagt politieke moed en als het aan 
mij ligt komen die woningen er. Maar niet 
ten koste van het karakter van Heemskerk. 
Een prettige en veilige woonomgeving is 
goed voor het welzijn en de gezondheid 
van alle Heemskerkers. Dat betekent in 
mijn ogen dat bij nieuwbouwprojecten vol-
doende ruimte gereserveerd moet worden 
voor groen en water. De omgeving moet 
ingericht worden met oog voor sport, spel, 
ontmoeting en verblijf. 

Ik voel me thuis als ik Heemskerk binnen-
rijd. Of dat nou met de auto, trein of fiets is. 
Het uitzicht op de markante windturbine bij 
de afslag A9 zegt me “we zijn er”. Het toont 
bezoekers van onze gemeente het visite-

kaartje van een duurzaam Heemskerk. Ik 
wil dat graag doortrekken in alle bouwplan-
nen de komende jaren. Denk aan beoogde 
ontwikkelingen Assumburg/Oud-Haerlem 
langs de communicatieweg. De entree moet 
vertellen wat de identiteit van Heemskerk 
is. Open, groen en duurzaam. In nieuwe 
ontwikkelingen is de aanpassing aan het 
veranderende klimaat vanzelfsprekend. Het 
is zichtbaar in de vorm van groen en vooral 
open water. 

De fietser krijgt niet alleen vrij baan maar 
maakt onderdeel uit van het ecosysteem 
van de nieuwe bebouwde omgeving. De 
kwaliteit die nodig is om je prettig te voe-
len kost ruimte. Deze ruimte mag ten koste 
gaan van parkeerplaatsen. Maar niet zon-
der het stimuleren en beter faciliteren van 
gezonde en schone reisalternatieven. Denk 
aan de eerdergenoemde fiets, maar ook bij-
voorbeeld deelauto’s. 

Als het aan D66 ligt wordt ook het station en 
zijn omgeving een Heemskerkwaardige en-
tree. Je fietst vanuit ieder willekeurig punt 
in Heemskerk vlot en veilig naar het stati-
on. Hier zet je je fiets zorgeloos neer en pak 
je de trein naar school, werk, stad of fami-
liebezoek. En als je de trein in Heemskerk 
uitstapt voel je je welkom. Het stationsplein 
is ingericht met hoogwaardige materialen 
en er is voldoende schuilmogelijkheid tegen 
zon en regen. Je hoeft niet meteen naar je 
eindbestemming maar het gebied nodigt 
zowel reizigers als de omgeving uit om hier 
te verblijven en te ontmoeten.

Een gastvrij Heemskerk dus, waar je graag, 
gezond en veilig buiten kan zijn. Die scha-
duw en droogte biedt als dat nodig is en 
waar je je prettig voelt als je duurzaam, vlot 
en veilig naar school, werk, hobby en fami-
lie gaat. Dat is mijn inzet voor de komende 
4 jaar. 

heemskerk



Jorge van Vliet
Nummer 4 lijst D66 Heemskerk
Senior adviseur Stedelijke economie

Ondernemen is een prachtig beroep en 
dat moeten we koesteren in de IJmond. In 
Heemskerk hebben wij een divers onder-
nemersbestand en daar mogen we trots 
op zijn. Nog meer samenwerke n tussen de 
gemeenten in de IJmond kan ervoor zorgen 
dat wij bedrijven naar onze regio krijgen 
zonder bezig te zijn met een concurren-
tiestrijd. Uiteraard zijn er regels waar we 
ons aan moeten houden, maar regels moe-
ten niet het ondernemerschap beperken 
en kansrijke ideeën en mogelijkheden 
belemmeren. We moeten ondernemen 
makkelijker maken zodat wij onze regi-
onale economie blijven versterken. D66 
zet zich in voor een sterk vestigings- en 
ondernemersklimaat.

Het ondernemen van de toekomst is duur-
zaam ondernemen. Dat kan op individueel 
niveau maar ook als collectief en daar valt 
nog veel winst te halen. Met D66 willen we 
dit faciliteren en ondersteunen. Duurzame 
bedrijfsvoering mag niet belemmerd wor-
den, ruimte en vrijheid om te ondernemen 
is van wezenlijk belang. We schrappen on-
nodige lokale regels en verordeningen die 
duurzame bedrijfsvoering door Heems-
kerkse ondernemers in de weg staan. We 
zorgen dat er voor ondernemers één aan-
spreekpunt is binnen onze gemeente en 
stimuleren ondernemerschap over de volle 
breedte. 

De afgelopen jaren heb ik mij als voorzitter 
van de BIZ INheemskerk met veel passie en 
plezier ingezet voor ons centrumgebied. 
De samenwerking met de gemeente is in-
tensiever geworden en daardoor verbeterd. 
Maar mede door corona liggen er nog veel 
uitdagingen voor ons centrum open. Ik wil 
namens D66 het ondernemerschap blij-
ven stimuleren en activeren waar nodig in 
ons centrumgebied. We moeten keuzes 
durven maken en zorgen voor een toe-
komstvisie met daarbij een actieplan. Het 
betrekken van alle stakeholders in het cen-
trumgebied is hierbij van cruciaal belang. 

Dennis Scheerman
Nummer 6 lijst D66 Heemskerk
Accountmanager Online Applicaties

De afgelopen jaren hebben de gemeentes 
steeds meer verantwoordelijkheden uit het 
Rijk overgenomen. Zo ook de Jeugdzorg, 
Participatiewet, WMO en het armoedebe-
leid. Helaas lopen de budgetten niet gelijk 
op met de verkregen verantwoordelijkhe-
den en dienen we hier als gemeente op 
een creatieve manier de juiste oplossingen 
voor te vinden. Omdat deze lokale zorg 
essentieel is om iedereen een goed leven 
te bieden binnen de gemeente wil ik hard 
strijden om het speelveld weer eerlijk te 
maken. Door druk te zetten op onze part-
ners in Den Haag zetten we in op meer 
mogelijkheden voor de gemeente om zorg 
op maat te bieden en hiervoor de juiste 
budgetten vrij te maken. 

Zorg op maat is namelijk wat ons als ge-
meente in staat stelt om mensen niet in 
hokjes te plaatsen en onze werkzaamheden 

af te vinken, maar echt het juiste te kunnen 
doen om de best mogelijke zorg te verle-
nen. We zetten in op betrouwbare partners 
en specialisten, geen cowboys meer die 
de kantjes eraf lopen, maar betrouwba-
re organisaties welke geselecteerd zijn op 
basis van een eerlijk aanbestedingstraject 
met de juiste prijs/kwaliteit verhouding. We 
willen partners die er niet alleen maar zijn 
om winst te maken in de zorg, maar mensen 
echt willen helpen. We stappen af van de 
bureaucratie en regelzucht maar kijken naar 
wat praktisch gezien de meest effectieve 
hulp is die iemand kan krijgen. We laten nie-
mand vallen. 

De kosten voor de Jeugdzorg lopen de af-
gelopen jaren gestaag op en daarom zetten 
we als gemeente in op voorkomen in plaats 
van genezen. De schakeling met het on-
derwijs is hierbij van groot belang. Als er 
dan toch (langdurige) zorg nodig blijkt te 
zijn, zetten we in op gedeelde zorg binnen 
de IJmond. Door een sterke samenwerking 
binnen de IJmond kunnen we betere zorg 
inkopen en mensen gerichter helpen om 
weer op het juiste spoor te komen. 

Eenzelfde tendens zien we ook voor de 
WMO (Wet maatschappelijke ondersteu-
ning). Door de eenzijdige invulling vanuit het 
Rijk zijn de kosten voor de gemeente van het 
abonnementstarief steeds hoger gewor-
den. Dit gaat gepaard met een moeilijkere 
invulling van de benodigde zorg. Graag zet 
ik me in voor een meer pragmatische invul-
ling van de benodigde zorg, om zodoende 
de bureaucratisch gecreëerde uitdagingen 
te voorkomen in plaats van hier in mee te 
gaan. Ik realiseer me dat dit pittige onder-
werpen zijn waarbij je niet zo maar onder 
de invloed van ‘bovenaf’ ontkomt. Niemand 
mag tussen de wal en het schip vallen. De 
zorg voor onze jeugd en andere zorgbe-
hoevenden staat bovenaan. Ik zal me hier 
namens D66 voor inzetten: een praktische 
en gerichte oplossing gaat altijd boven de 
standaard checklist. 

Praktische hulp 
met de mens 
voorop

Vrijheid om te 
ondernemen

Samen werken 
aan een mooi 
Heemskerk
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Ook vastgoedeigenaren hebben hierin een 
rol. We moeten zorgen voor een gezamen-
lijk gedragen plan. Dat geeft perspectief 
en duidelijkheid. We investeren in ons cen-
trum en geven ook ruimte aan fietsers en 
voetgangers. Daarnaast liggen er ook nog 
kansen in de breedte door samen te werken 
met ondernemers in de buitengebieden en 
uiteraard is het betrekken van de sectoren 
cultuur en toerisme van belang.

De D in D66 staat niet alleen voor Demo-
cratie maar ook voor Duidelijkheid en 
Daadkracht. Ik ben een groot voorstander 
van samenwerken in de breedste zin van 
het woord. Ik ga geen beloftes doen welke 
ik niet kan nakomen, ik ben van duidelijkheid 
en afspraken maken. Een visie is belangrijk 
voor de toekomst. Maar nog veel belangrij-
ker is daadkracht om ervoor te zorgen dat 
we ook daadwerkelijk naar deze richting toe 
werken. Er liggen genoeg kansen om onze 
ondernemers in Heemskerk nog beter te 
ondersteunen. Daarvoor wil ik mij de ko-
mende 4 jaar in de gemeenteraad met veel 
enthousiasme en energie voor inzetten, zo-
als ik dit de afgelopen jaren ook voor het 
centrumgebied heb gedaan.

Laat iedereen vrij,  
maar niemand vallen facebook.com/d66heemskerk

 twitter.com/d66heemskerk
 instagram.com/d66_heemskerk


