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Voorwoord
Heel normaal!

Als geboren en getogen kaaskop, mag ik voor de tweede keer op rij de   
Alkmaarse VVD-lijsttrekker zijn. En dat vind ik bijzonder. Samen met het  fantastische  
VVD-team van tientallen Alkmaarders, Schermers, Grafters en  Rijpers zal ik keihard  
knokken voor het beste resultaat voor Alkmaar. 

Uit heel Alkmaar

De VVD komt uit alle kernen en wijken van de gemeente Alkmaar, van Koedijk in het noorden tot 
Markenbinnen in het zuiden, en van De Hoef in het westen tot Schermerhorn in het oosten.  
In al die wijken en kernen zijn VVD-wijkambassadeurs en dat vinden wij heel normaal.  
Wat kunt u van ons verwachten? Nou, alles wat wij in Alkmaar normaal vinden. Lage belastingen, 
goede voorzieningen, een bruisende gemeente waar het goed wonen, ondernemen en ontspannen is. 

Principes 

Dus; duidelijkheid, en altijd het Alkmaars belang vooropzetten. In de regio, in de provincie en in  
het land. Wij doen niet aan linkse of lokale verrassingen, maar willen echte resultaten voor Alkmaar 
bereiken. De liberale kernwaarden zijn daarbij leidend voor ons, juist ook in Alkmaar: 
█  Vrijheid
█  Verantwoordelijkheid
█  Verdraagzaamheid
█  Gelijkwaardigheid
█  Rechtvaardigheid

Belofte

Daarom zal ik samen met alle leden van het Alkmaarse VVD team altijd duidelijkheid geven in plaats 
van smoesjes verzinnen, voor echte oplossingen gaan in plaats van makkelijk roepen langs de zijlijn, 
en gewoon eerlijk zijn. 

Wie doet wat

Ik zal als lijsttrekker in de raad plaats nemen. Pieter Dijkman is onze wethouder, en hij doet dat 
gewoon fantastisch. Daarom is hij weer onze gedroomde VVD-wethouderskandidaat, en natuurlijk 
verkiesbaar op onze mooie lijst met tientallen echt lokale liberalen. Stem dus op één van die lokale 
liberalen bij u uit de buurt. Het is vast geen onbekende. En dat is heel normaal.  

Tot slot, wens ik u veel leesplezier met onze plannen voor Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer. 

John van der Rhee
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1. Veiligheid
█  Zero Tolerance voor straattuig.
█  Stop de inbraakgolf!
█  Alkmaar de veiligste gemeente van Nederland; de VVD zet hier structureel jaarlijks 

500.000 euro extra voor in. Daar kunnen 7 extra BOA’s voor worden ingezet.
█  Er komt een Top 50 van overlastplegers in Alkmaar. De structurele inzet van de extra 

BOA’s zorgt ervoor dat overlast in De Mare, Overdie en het Centrum (Paardenmarkt, 
maar ook de geluidsoverlast bij en na het uitgaan) drastisch zal teruglopen. 

█  Aanrijdtijden (ambulances, brandweer en politie) moeten in de gehele gemeente binnen 
de norm vallen. Geen excuses mogelijk, het gaat om de veiligheid van al onze inwoners!

█  BOA’s en politie moeten vaker en zichtbaar ingezet  worden, om overlast tegen te gaan 
(geluidsoverlast centrum, hangjongeren, etc.) en het veiligheidsgevoel te verbeteren. 

█  Goede veiligheid op onze scholen.
█  Geweld tegen politie, ambulancepersoneel, brandweer en ambtenaren harder  bestraffen.
█  Prostitutie niet criminaliseren, maar de problemen aanpakken.
█  Een schone buurt zorgt voor meer veiligheid!

Voor de VVD draait veiligheid niet alleen om lagere criminaliteitscijfers, maar het is nog belangrijker 
dat al onze inwoners een veilig gevoel in Alkmaar hebben. Alkmaarders moeten zich allemaal veilig 
kunnen voelen in hun eigen huis, eigen straat en eigen buurt. Iedere inwoner kan daar bij helpen. 
Maar ook meer politie agenten in onze gemeente en een grotere inzet van wijkagenten en toezicht-
houders dragen daaraan bij. Tegen criminelen die onze inwoners overvallen, bestelen of hun spullen 
vernielen kan wat de VVD betreft niet hard genoeg worden  opgetreden. Alle wettelijke middelen, 
zowel preventief als reactief, zijn toegestaan en moeten zo optimaal mogelijk worden gebruikt. De 
VVD staat voor waar nodig uitbreiding van cameratoezicht, en vaker preventief fouilleren. Overlast 
moet keihard worden aangepakt. Of het nu gaat om asociaal woongedrag of straatdealers, de VVD 
staat voor “Zero Tolerance”. 

Alkmaar moet de veiligste gemeente van Nederland worden. Op korte termijn wil de VVD dat we bij  
de 10 veiligste gemeenten van Nederland horen; daarna gaan we voor de veiligste gemeente met 
onder andere meer inzet van zowel vaste als mobiele camera’s, als drones, als meer gemeentelijke 
boa’s. Daarnaast meer preventie in de buurten en wijken zelf door zichtbaar verhoogde inzet, maar 
ook via voorlichting en samenwerking met de bestaande What’sApp- en FB groepen. 
De structurele inzet van de 500.000 euro extra zorgt ervoor dat overlast in De Mare, Overdie en het 
Centrum (Paardenmarkt, maar ook de geluidsoverlast bij en na het uitgaan) drastisch zal teruglopen. 

Er komt een Top 50 van overlastplegers in Alkmaar. Hufters moeten allemaal in beeld zijn,  
om keihard tegen op te kunnen treden, zodat Alkmaar veiliger wordt. BOA’s en politie moeten vaker 
en zichtbaar ingezet worden, om  overlast tegen te gaan (geluidsoverlast centrum, hangjongeren, 
etc.) en het veiligheidsgevoel te  verbeteren. Hier maakt de VVD structureel 500.000 euro voor vrij, 
zodat er standaard zeven  ingewerkte BOA’s meer kunnen worden ingezet. De VVD wil dat er van deze 
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zeven BOA’s twee in  Oudorp komen te werken, twee in en rondom winkelcentrum de Mare, één in de 
Hoef, éen in het  centrum (Paardenmarkt) en één in Huiswaard. Ook willen wij dat BOA’s meer gaan 
controleren bij parkeergarages zoals de Karperton en de Vest om overlast tegen te gaan.

In de nieuwe gemeente Alkmaar moet uitgaan altijd een veilig feestje zijn. Gemeente, politie en hore-
caondernemers moeten samenwerken om dat mogelijk te maken. Overlast moet bestreden worden, 
zonder het ondernemen te belemmeren. Dat vereist een faciliterende rol van de gemeente naar de 
lokale horecaondernemers. Samen met de horeca worden er evenementen mogelijk gemaakt. Bij 
geluidsoverlast geldt; regels zijn regels. De gemeente treedt bij geluidsoverlast krachtig op,  
bij klachten wordt men niet meer van het kastje naar de muur gestuurd. Dat mogen onze inwoners 
van de gemeente verwachten. De VVD wil dat er s’avonds en in de nachtelijke uren ook echt wordt 
gehandhaafd, bijvoorbeeld door onze BOA’s uit te rusten met geluidsmeters.

De VVD wil dat de gemeente scholen financieel of anderszins beloont die kinderen beter   
beschermen tegen onder andere drugs, alcohol, pooierboys, seksuele intimidatie, maar ook  
tegen ernstige  pesterijen. 

Prostitutie is in Nederland legaal. De VVD vindt dan ook dat sekswerkers niet als criminelen 
 behandeld mogen worden. Waar sekswerkers dit werk bewust kiezen, verdienen ze toegang tot 
voorzieningen als bankrekeningen, verzekeringen, kinderopvang, woonruimte, etc. zoals iedereen 
dat heeft. Problemen in de prostitutie zoals vrouwenhandel, prostitutie onder dwang en bijkomende 
drugshandel moeten hard worden aangepakt. De bedrijfstak zelf moet echter niet bestreden worden 
en legale prostitutie niet onmogelijk worden gemaakt. Het faciliteren van deze bedrijfstak, juist in 
een tijd waarin onder invloed van internet prostitutie zich steeds meer aan het zicht onttrekt,  
in één gebied is een voor de hand liggende optie, gezien de aard van de activiteiten, maar ook om 
(illegale) overlast in woonwijken te voorkomen. De VVD vindt de Achterdam bij uitstek geschikt  
voor legale (raam)prostitutie.

Een schone buurt is belangrijk voor de leefbaarheid en veiligheid. Iedere inwoner kan daarmee 
zelf ook bijdragen aan leefbaarheid en veiligheid. Een voorbeeld daarvan is het onderhouden en 
schoonhouden van de eigen tuin, het balkon en de straat. De gemeente moet hetzelfde doen voor de 
openbare ruimte. Door onder andere de zeven extra BOA’s in te zetten wil de VVD een veel strengere 
handhaving mogelijk maken op graffiti. Wij willen de gemeente Alkmaar graffitivrij!
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Brandweer

█  Wijkbrandweerman invoeren.
█  Behoud van de huidige posten brandweer Koedijk, Schermer en De Rijp.
█  Brandpreventie redt levens; voorkomen is beter dan genezen.
█  Minder vuurwerkoverlast! Geen nieuwe regels maar beter handhaven. 

De VVD vindt het belangrijk dat alle inwoners er altijd op kunnen vertrouwen dat de brandweer snel 
ter plaatse is bij brand. De VVD wil dus ook dat de brandweerposten in De Rijp, Koedijk en Schermer 
open blijven.

De VVD wil graag dat de brandweermensen hun kennis over brandpreventie met zoveel mogelijk 
inwoners kunnen delen. De wijkbrandweerman kan bijvoorbeeld in verzorgingstehuizen, buurthuizen 
en sportverenigingen voorlichting geven over brandveiligheid. De wijkbrandweerman is ook net als 
de wijkagent aanwezig in de buurt voor preventie en advies voor onze inwoners, ondernemers en 
buurtorganisaties. 

Wij willen wil ook samen met lokale ondernemers en brandweer met korting rookmelders  verspreiden 
bij de inwoners. Daarnaast moet de gemeente sturen op standaard gebruik van rookmelders en 
koolmonoxidemelders bij onze inwoners en bedrijven.

De VVD ziet het niet als een taak van de gemeente om een centraal vuurwerk te organiseren dat door 
u, de belastingbetaler, wordt betaald. Afgezien nog van de vraag waar in onze uitgestrekte gemeente 
een dergelijk evenement zou moeten worden gehouden. Vuurwerk is een eigen verantwoordelijk-
heid, die mensen zelf serieus kunnen en moeten invullen. Bestaande excessen in vuurwerkoverlast 
moeten eerst succesvol worden aangepakt, voordat de VVD een verdere beperking (die ook nog 
eens aantoonbaar handhaafbaar zal moeten zijn) in de mooie traditie van het vuurwerk afsteken kan 
accepteren. Onze BOA’s wil de VVD ook inzetten om veel meer te controleren op vuurwerkoverlast. 
Wij willen dat onze inwoners rechtstreeks kunnen schakelen via social media met onze BOA’s voor 
snellere acties tegen overlast.



Foto: ?Foto: B10m
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2. Economie en ondernemen

Economie algemeen

█  Pilot bestemmingsvrij ondernemen op Overstad.
█  Ruimte voor innovatieve manieren van reclame, zoals een video wall aan het begin  

van een bedrijventerrein. 
█  Onze bedrijven moeten een veel centralere plek krijgen bij het bepalen van de 

 inrichting van ons onderwijs. 
█  Vertrouw onze ondernemers en laat hen zelf een eigen duurzaamheidsplan opstellen.

De VVD wil dat de gemeente Alkmaar gaat experimenteren met bestemmingsvrij ondernemen.  
We laten de gemeente niet langer altijd bepalen welke winkel waar moet komen te staan. Dit speelt 
bijvoorbeeld op Overstad. Wil je zo’n gebied verder ontwikkelen dan moet je dit durven loslaten.  
Zo geef je ondernemers écht ruimte en eigen verantwoordelijkheid om te ondernemen. 

Geef bedrijventerreinen zoals de Beverkoog ruimte om een digitaal bord neer te zetten. Dit komt de 
uitstraling van bedrijventerreinen ten goede. Traineer dit niet eindeloos door lange vergunningen-
procedures maar geef ondernemers ruimte om te ondernemen.

Ga nu eindelijk eens goed luisteren naar bedrijven over de juiste opleidingen in onze stad. Het gaat 
niet altijd om een zo hoog mogelijk diploma, maar vaak wel om competenties en de juiste  mentaliteit. 
Zorg voor een goede aansluiting van opleidingen en trainingen op de vraag van ondernemers 
in  Alkmaar en omstreken. Richt daar je vakonderwijs meer op in. De gemeente organiseert een 
 jaarlijkse conferentie hiervoor.

Ondernemers in de gemeente Alkmaar willen graag een eigen bijdrage leveren aan duurzaamheid, 
zonder verplichtingen van de overheid. Geef ze de vrijheid om zelf met een plan te komen zonder 
sturing en beperking vanuit de gemeente. Duurzaamheidsambities kunnen het beste vanuit de intrin-
sieke motivatie van bedrijven komen, deze ambities laten zich slecht opleggen. 
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Agrarisch ondernemen

█  Onze droogmakerijen blijven agrarisch productiegebied. 
█  Minder strenge handhaving bestemmingsplan voor huidige situaties;  

maak ondernemen weer mogelijk.
█  Eindelijk écht snel internet in het hele buitengebied.
█  Schaalvergroting moet kunnen.
█  Pak eindelijk die ganzenoverlast eens goed aan.
█  Voor 2020 moeten er een goede routes zijn voor het langzaam verkeer in de buitengebieden.
█  Waardeer boeren en erken hun bijdrage aan onze samenleving.

Onze droogmakerijen (zoals de Schermeer en de Starnmeerpolder) blijven agrarisch productiegebied. 
Er wordt geen andere milieustatus of beschermd landschap status aan toegevoegd. De VVD heeft de 
afgelopen jaren ervoor gezorgd dat de gemeente actief zou gaan zoeken naar een oplossing bij het 
te streng handhaven van het bestemmingsplan in ons buitengebied. Dit is toegezegd, dus nu moet 
dit ook gebeuren. Alkmaarse ondernemers opzadelen met torenhoge kosten is voor ons een no go. 
Wij willen dat er maatwerkoplossingen komen wanneer niet voldaan wordt aan alle regels van het 
bestemmingsplan. Als er bijvoorbeeld problemen zijn met het bouwvlak (gedacht kan worden aan een 
opslagruimte op eigen grond) dient er te allen tijde gezocht te worden naar maatwerk, in plaats van 
een aanschrijving met een dwangsom.  

Internet is op veel plekken in ons buitengebied zo langzaam dat het echt een probleem is voor  
de agrarisch ondernemers. De VVD heeft zich dan ook hard gemaakt voor de aanleg van glasvezel 
in de agrarische gebieden. Nu dat lijkt te lukken willen wij doorpakken en ook de dorpen in het 
 buitengebied hiervan laten profiteren zodat ook daar bijvoorbeeld zorg op afstand mogelijk is.

Schaalvergroting komt steeds meer voor, ook in onze gemeente. Voor de VVD is samenvoegen van 
grond geen probleem zolang agrariërs hier zelf voor kiezen. Als ondernemer moet je immers geld 
kunnen verdienen. Dit geldt ook voor initiatieven op het gebied van zorglandbouw. De VVD wil dat 
deze plannen op steun van de gemeente kunnen rekenen.

Veel agrariërs hebben te maken met ganzenoverlast. Zij vreten van het land en ganzenpoep zit 
 overal. Gras met ganzenpoep kan niet meer gebruikt worden als eten voor de koeien en paarden.  
Dit levert schade en overlast op. De VVD wil dat de gemeente met de provincie in overleg gaat om dit 
probleem nu eens echt aan te pakken en op te lossen. 
Onze agrarisch ondernemers moeten vaak als zij van A naar B moeten in het buitengebied ver 
 omrijden of zich door krappe dorpskernen worstelen met alle problemen van dien. Dit komt onder 
andere omdat zij de N-wegen niet mogen gebruiken. Daarom wil de VVD voor 2020 geregeld hebben 
dat er een oplossing met vaste goed berijdbare routes komen in overleg met onder andere LTO.

Waardeer boeren en erken hun bijdrage aan onze samenleving! De VVD wil graag onze boeren de 
aandacht en waardering geven die zij verdienen. Wij zouden daarom graag zien dat er voorlichting 
op scholen gegeven gaat worden over wat boeren allemaal doen. Ook extra aandacht voor voedsel-
onderwijs (wat eet je nu precies?) vinden wij belangrijk. Wij willen dat de gemeente gaat overleggen 
met LTO en de scholen om dit handen en voeten te geven.
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Ondernemers en ZZP-ers

█  Communicatie, communicatie, communicatie.
█  Winkeliers in de binnenstad mogen als proef één jaar lang zelf de openingstijden  

van hun winkel bepalen.
█  Pas de menselijke maat toe bij kleine overtredingen door ondernemers!
█  Supermarkten, bakkers, slagers en andere levensmiddelen winkels krijgen in de  

hele gemeente Alkmaar geen vaste openings- en sluitingstijden meer.
█  Geef eigenaren de ruimte om op een leegstaande winkel een poster te hangen met  

wat daar mogelijk is.

Wil Alkmaar haar ondernemers en ZZP-ers echt de ruimte geven om te ondernemen en te groeien 
dan is voor de VVD een eerste stap een betere communicatie. Wij denken dat het veel beter kan dan 
nu het geval is. De VVD wil dat Alkmaar niet alleen overlegt met bedrijfs- of branche verenigingen 
maar ook met individuele (kleinere) ondernemers. Dit geldt ook voor overleg met ZZP-ers.

Een ondernemersborrel is leuk, maar communicatie is zoveel meer dan dat. Oprecht luisteren naar 
de wensen van onze ondernemers en ZZP-ers en hier ook echt wat mee doen is voor ons iets dat 
gewoon altijd moet gebeuren. Dit geldt voor iedereen; of je nou ZZP-er, binnenstadondernemer, 
winkelier in de Mare bent of een mooi bedrijf hebt op een bedrijventerrein.

De VVD wil meer ruimte en verantwoordelijkheid aan winkeliers geven door een proef met eigen 
vrije invulling van hun openingstijden in de binnenstad van Alkmaar. Wij geloven dat deze proef leidt 
tot een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor ondernemers in de binnenstad. Gevolgen voor de 
 leefbaarheid worden natuurlijk meegenomen in de evaluatie.

Je zou denken dat het normaal is dat als er een overtreding wordt gezien zoals bijvoorbeeld een 
reclamebord dat net te ver op straat staat dat wordt gevraagd aan de ondernemer om dit even aan 
te passen. Zo’n soort overtreding levert geen vervuiling op, geen grote overlast aan anderen en leidt 
niet tot gevaar. Toch gebeurt het nog veel te vaak dat er direct een boete wordt uitgedeeld.  
Als mensen zich bewust niet aan de regels houden zijn boetes prima, maar de VVD verwacht eerst 
een normaal gesprek met een ondernemer in zo’n geval.

Wij willen dat het voor alle ondernemers in de gemeente Alkmaar met een levensmiddelen winkel 
(slager, bakker, groenteboer, supermarkt etc.) mogelijk wordt om hun winkel open te hebben  wanneer 
zij dat maar willen. De VVD wil daarom de winkeltijdenverordening aanpassen. Voor veel van onze 
inwoners zou dit meer gemak en keuzevrijheid opleveren. Een concreet voorbeeld hiervan is de nu 
veel te beperkte openingstijden van de Spar supermarkt op de Vondelstraat. Het succes van  
de opening op de zondagen van winkels laat al jaren zien dat onze inwoners en bezoekers hier 
behoefte aan hebben. 

Er is gelukkig steeds minder leegstand in Alkmaar, maar de VVD denkt dat het nog veel beter kan. 
Eén van de dingen die de VVD wil is dat het mogelijk moet zijn voor een eigenaar om op de pui van 
zijn winkel te laten zien wat er in dat pand bestemmingsplantechnisch allemaal kan, om zo mensen 
extra te interesseren om hier een winkel of iets anders te openen. Hier moeten geen regels zoals 
 reclameregels en -belasting op van toepassing zijn.
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Toerisme en horeca

█  Alles begint bij vindbaarheid; Gemeentelijke toeristische websites vindbaar in  
alle belangrijke talen.

█  Blurring voor detailhandel én horeca moet mogelijk worden in Alkmaar.
█  Meer ruimte voor terrassen op Canadaplein en Overstad.
█  Terrassen op eigen grond hoeven niet opgeruimd te worden.
█  Maatwerk bij sluitingstijden evenementen zoals onze dorpskermissen.
█  Extra terrassen op Overstad bij het kanaal!

Op dit moment is het zo dat als je in het Engels zoekt op bezienswaardigheden in Alkmaar er geen 
Engelstalige pagina vanuit de gemeente Alkmaar of bijvoorbeeld Alkmaar Prachtstad naar voren 
komt. Dit terwijl toerisme toch een speerpunt van de gemeente is. Veel van onze bezoekers komen 
uit het buitenland. De VVD wil dan ook dat alle belangrijke toeristische informatie direct zichtbaar is 
voor toeristen in hun eigen taal (in elk geval Engels, Duits en Chinees) als zij online hiernaar zoeken.

Op dit moment mag je in Alkmaar geen drank schenken in je winkel, en als horecagelegenheid mag 
je niks anders verkopen dan eten en drinken. De VVD wil juist graag dat bijvoorbeeld een schoenen-
winkel wel een wijntje mag schenken aan hun klant terwijl deze wordt geholpen (blurring). Dit moet 
gebeuren volgens ‘gelijke monniken, gelijke kappen’, dus dan moet ook de horeca andere artikelen 
mogen verkopen. De VVD wil volgens dit principe een aantal ondernemers in horeca en  detailhandel 
de kans geven om mee te doen aan een proef om te kijken hoe dit uitpakt. Als het een succes is 
kan dit wat ons betreft over de hele gemeente uitgerold worden. Natuurlijk moeten betrokken 
 ondernemers zich wel houden aan bijvoorbeeld de Drank- en Horecawet.

De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe horecagelegenheden bijgekomen. De VVD is hier erg blij 
mee. Op sommige plekken valt het echter op dat daar juist géén terrassen staan. Het Canadaplein 
is hier een voorbeeld van. Hier zou wat ons betreft genoeg ruimte zijn voor meer horeca en meer 
 terrassen zolang dit evenementen niet in de weg zit. De VVD vindt het verder onzin dat als een 
horeca  ondernemer een terras op eigen grond heeft staan deze opgeruimd zou moeten worden na 
 sluitingstijd. Dit mag deze ondernemer wat ons betreft lekker zelf beslissen. Terrassen die niet op 
eigen grond staan moeten natuurlijk wel netjes opgeruimd worden volgens de afspraken.

In onze gemeente hebben wij vele leuke evenementen. Deze evenementen hebben een eindtijd 
of sluitingstijd. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij de kermissen in ons buitengebied, moet het 
 mogelijk zijn om in overleg met dorpsbewoners te kijken naar een latere sluitingstijd. Als je daar als 
dorp met horeca en omwonenden goed uit kan komen vindt de VVD dat er best langer doorgefeest 
mag worden op de kermis.

Op Overstad is veel gebeurd de afgelopen jaren. Nu de kade langs het Noord-Hollands Kanaal is 
 verlaagd zien wij ruimte voor meer horeca aan de Noorderkade, bijvoorbeeld een kiosk met terras 
aan het water bij de verlaagde kade. Dit verlevendigt Overstad en is een mooie plek op de looproute 
van Overstad naar het centrum.
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Innovatie en de toekomst van werk in de gemeente Alkmaar

█  5% lagere OZB voor bedrijven in de gemeente Alkmaar.
█  Leidt mensen op voor banen van de toekomst!
█  Geen excuses meer; Alkmaar moet zo snel mogelijk overal glasvezel krijgen.
█  Probleem? Vraag ondernemers om een oplossing!
█  De gemeente zet meer in op Big data en het internet der dingen. Daar zit de  

echte  innovatie. 

Het volgend college moet Alkmaar klaarstomen voor de economie van de toekomst; een economie 
van digitalisering, innovatie en het wegnemen van belemmeringen om te ondernemen. 

Er is maar één manier om extra banen naar Alkmaar te halen en dat is het weghalen van  hinder lijke 
obstakels om te ondernemen en het schrappen van beperkende regels. Vrijheid en kansen voor 
 ondernemers om te groeien leiden tot banen. Een van deze beperkingen is het betalen van 
 belastingen door bedrijven aan gemeenten. Om deze drempel te verlagen wil de VVD daarom de OZB 
voor  bedrijven 5% verlagen om zo onze gemeente aantrekkelijker te maken voor bedrijven.

Stop met opleiden voor banen die er al snel niet meer zullen zijn en leidt op voor de toekomst.  
De VVD wil dat de gemeente in gesprek gaat met onze bedrijven uit allerlei sectoren en dat hun 
 behoefte aan personeel leidend is. Ook kan je zo de mismatch op de arbeidsmarkt waar vele 
 bedrijven en werkzoekenden in Alkmaar last van hebben aanpakken.

Wij verwachten van de gemeente veel meer actie om glasvezel overal in onze gemeente aangelegd 
te krijgen. Onze Alkmaarse economie van de toekomst kan niet zonder! De VVD wil dat de gemeente 
een leidende rol op zich neemt en alle betrokken partijen bij elkaar brengt om dit mogelijk te maken. 
In 2018 moet er al een duidelijk stappenplan beschikbaar zijn met daarin een realistische aanpak 
van hoe Alkmaar te ‘verglazen’ en hoe lang dit gaat duren. De VVD wil ook dat de gemeente per wijk 
 actief naar de inwoners gaat communiceren (bijvoorbeeld per brief of informatieavond) wat  
de status is van glasvezel in zijn of haar wijk.

In plaats van dat de gemeente zelf gaat bedenken hoe onze toekomstige economie er uit gaat zien 
wil de VVD dat zij dit aan ondernemers overlaten. Vraag onze bedrijven om hun toekomstbeeld en 
wat zij nodig hebben om dit te realiseren. De gemeente hoeft dan alleen nog maar te helpen bij de 
uitvoering. Geef onze ondernemers zo de maximale vrijheid om zelf met oplossingen voor problemen 
te komen. Alleen zo zorg je voor nieuwe banen en een gezonde Alkmaarse economie die klaar is voor 
de toekomst.

In de gemeente Alkmaar zijn heel veel innovatieve initiatieven en de VVD is dan ook trots op 
 organisaties zoals bijvoorbeeld de Telefooncentrale. Wat de VVD betreft zet de gemeente meer in  
op ontwikkelingen zoals Big data en het internet der dingen. Wij zien bijvoorbeeld bij Bigdata 
 mogelijkheden voor het bestrijden van inbraken, betere verkeersdoorstroming en het sneller 
 reageren op mogelijke geweldsincidenten.



Foto: René Gademann
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3. Werk en inkomen
█  Een vangnet wanneer nodig, op eigen kracht als het kan.
█  Uitkeringsfraude verminderen met 90% door uitbreiding van het fraudebestrijdingsteam.
█  Iedereen die bijstand aanvraagt moet dagelijks beschikbaar zijn voor werk vanaf het 

moment van de aanvraag.
█  Iedereen in de bijstand die niet zomaar kan werken doet 20 uur per week vrijwilligerswerk.
█  Tegenprestaties voor het ontvangen van een uitkering worden niet meer alleen in de 

eigen buurt uitgevoerd.
█  Werken moet lonen! Daarom brengen we de grens voor het verstrekken van bijzondere 

bijstand terug naar 100% van het minimumloon en schrappen we een deel van de extra 
regelingen.

█  Onterecht uitbetaalde uitkeringen terugvorderen (1,2 miljoen euro). Dit geld van de 
belastingbetaler moet teruggehaald worden!

█  Stop met het betalen van de huur voor criminelen!
█  Nieuwe ideeën om ouderen aan het werk te helpen zijn hard nodig.

Een samenleving is het mooist als we allemaal een steentje bijdragen. Iedereen mag zelf een  
succes van zijn of haar leven maken, de gemeente Alkmaar ondersteunt alleen wanneer dat nodig of 
 noodzakelijk is. We bieden alleen een vangnet voor diegene die dat echt nodig hebben, zoals mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook ouderen die graag willen werken maar moeilijk aan 
de slag komen. 

Voor diegene die geen werk en inkomen hebben is er de bijstand, die wordt betaald vanuit onze 
belastingen. Om de bijstand hangt vaak een sfeer van negativiteit, terwijl veel mensen daar niets aan 
kunnen doen. Mensen die de bijstand en andere sociale verzekeringen een slechte naam geven, zoals 
fraudeurs, pakken we wat de VVD betreft hard aan. Zij geven anderen die wel terecht hiervan gebruik 
maken immers die slechte naam. Ook profiteren zij onterecht van hardwerkende inwoners door 
bijvoorbeeld fraude te plegen of werk te weigeren. Daarom willen wij elk jaar in elk geval 10% van 
alle bijstandsuitkeringen streng doorlichten. De VVD wil zo samen met andere maatregelen en een 
 verbeterende economie (dus meer banen) gaan voor 5% minder uitkeringen in de gemeente Alkmaar.

De VVD wil dat iedereen die kan werken, daar ook dagelijks beschikbaar voor is. Voor diegene die een 
grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt gaan we op zoek naar vrijwilligerswerk voor minimaal  
20 uur in de week. Ook als dit buiten hun eigen wijk is. Zo komen mensen weer in contact met 
 anderen, kunnen zij hun gevoel van eigenwaarde laten toenemen en leveren zij hun bijdrage aan  
een betere samenleving.

De VVD vindt het verder belangrijk dat werken moet lonen. Het is aan werkende mensen niet uit te 
leggen dat mensen die niet werken meer geld krijgen dan dat zij met hard werken verdienen. Daarom 
wil de VVD mensen stimuleren om te gaan werken, helemaal in een tijd waar er veel meer vacatures 
zijn dan een paar jaar terug. Mensen moeten dus niet te snel meer recht hebben op allerlei extraatjes 
zoals aanvullende bijstand. Ook allerlei andere extra regelingen willen wij intrekken om ervoor  
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te zorgen dat mensen die werken netto meer overhouden dan mensen met een bijstandsuitkering. 
Dat vinden wij rechtvaardig. De VVD denkt bijvoorbeeld aan de regeling van gratis fietsen voor 
 minima en asielzoekers, verhuiskosten en kosten voor meubels.

Op dit moment is het zo dat de gemeente Alkmaar de huur of hypotheek van mensen die in de 
gevange nis zitten doorbetaalt zodat zij nog een huis hebben als zij uit de gevangenis komen.  
Dit wordt betaald van belastinggeld. De huur of hypotheek van criminelen betalen kan écht niet vindt 
de VVD en moet direct stoppen. Als iemand is veroordeeld door de rechter moet hij of zij gewoon de 
eigen huur of hypotheek betalen. Kan dat niet meer is dat niet het probleem van de gemeente  
of onze inwoners.

Er is in het verleden voor 1,2 miljoen euro aan onterechte uitkeringen verstrekt. Dit is nog steeds niet 
teruggehaald. De VVD begrijpt dat het vaak niet mogelijk is om mensen grote bedragen in één keer 
te laten terugbetalen. Wij vinden echter wel dat dit bedrag tot de laatste euro moet worden terug-
betaald ook al duurt dit meerdere jaren. Wij willen daarom dat er in 2018 een concreet plan ligt om 
deze 1,2 miljoen euro aan belastinggeld ook echt eindelijk terug te halen. De VVD wil graag dat er 
vanaf de komende periode strenger gekeken gaat worden naar het toekennen van uitkeringen om 
onterecht verstrekte uitkeringen in de toekomst te voorkomen.

Oud ben je niet als je de 50 bent gepasseerd. Het 50-plus beleid van de gemeente Alkmaar is duur en 
levert onvoldoende werkgelegenheid op. De titel 50-plus beleid zegt eigenlijk al genoeg; achterhaald 
en aan vervanging toe! Onze inwoners van boven de 50 zijn bijna allemaal nog mensen die actief zijn 
en nog van alles willen en kunnen met hun leven. Dit geldt zeker ook voor werk. Op de arbeidsmarkt 
veranderen dingen snel. Nieuwe ideeën zijn nodig; ideeën die in elk geval niet meer uitgaan van 
 achterhaalde leeftijdsgrenzen van 50 jaar. Wij willen dat er in elk geval gestart wordt met het halen 
van kennis en ervaringen in binnen- en buitenland (best practices), en dat daarnaast oudere werk-
zoekenden zelf een grote stem krijgen in hoe het geld hiervoor besteed zou kunnen worden.



Foto: A. Bakker
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4. Samenleven

Diversiteit

█  Discriminatie is verboden. We investeren in voorlichting, niet in anonieme meldpunten.
█  We ondersteunen vrijwilligers en (sport)organisaties bij diversiteitsproblemen.
█  Voorlichting is een verplicht onderdeel op alle basis- en middelbare scholen.
█  We gaan het gesprek aan, ook als het lastig is.

In Alkmaar kan en mag iedereen zichzelf zijn. Wat de VVD betreft treden we dan ook hard op tegen 
elke vorm van discriminatie. Het allerbelangrijkste meldpunt voor discriminatie is nog altijd de 
politie, want discriminatie is bij wet verboden. Daarnaast investeren we in voorlichting op scholen, 
en niet in meldpunten waar Alkmaarders anoniem melding maken. Want discriminatie voorkomen, 
moeten vooral de Alkmaarders zelf doen. 

Discriminatie voorkomen doen we door voorlichting op scholen en sportinstellingen te faciliteren.  
We ondersteunen vrijwilligers en organisaties bij het voeren van deze gesprekken. 

Voorlichting op alle basisscholen, het middelbaar onderwijs, jongerenverenigingen en buurthuizen is 
wat de VVD betreft een verplicht onderdeel. We werken hierin intensief samen met organisaties zoals 
het COC. Samen zorgen we voor een tolerante stad.

In Alkmaar kan en mag iedereen zichzelf zijn, ongeacht afkomst, seksuele voorkeur, godsdienst 
etc. Om een gelijkwaardig speelveld te creëren is respect en wederzijds begrip nodig. Wederzijds 
begrip instaat door elkaar te leren kennen en het gesprek aan te gaan. De VVD vindt het ontzettend 
 belangrijk dat iedereen daaraan zijn steentje bijdraagt. Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid. 
Ook als de onderwerpen lastig zijn, gaan we het gesprek aan. We blijven diversiteitsproblemen 
 bespreken op een respectvolle manier.
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Ouderen

█  Woningen aanpassen is eenvoudig. Minder regels, en aanvragen behandelen we  
binnen een week.

█  Meer sportactiviteiten voor ouderen.
█  Laat ouderen kennis en ervaring delen.
█  Je bent niet oud als je de 50 bent gepasseerd!
█  Minder eenzaamheid onder ouderen.
█  Alkmaar is een dementie vriendelijke stad.

De VVD wil dat ouderen makkelijk zorgaanpassingen aan woningen kunnen doorvoeren. Dit maakt 
woningen niet alleen levensloopbestending, maar zorgt er ook voor dat ouderen veilig wonen.  
We schrappen daarom zoveel mogelijk regels en behandelen aanvragen binnen een week. 

Sport is belangrijk, ook voor ouderen. Hieronder vallen ook denksporten zoals bijvoorbeeld bridge, 
maar ook bewegen en muziek om alzheimer tegen te gaan. Daarom breiden wij het programma uit 
via buurt- en verzorgingshuizen. De financiering van de programma’s voor ouderen gaat via de WMO. 
De afgelopen jaren bleef er regelmatig budget over binnen het programma Zorg. Wij willen graag dat 
dit geld wordt ingezet, bijvoorbeeld om meer sport te faciliteren en steunen bij ouderen. 

Ouderen zijn een bron van kennis. De VVD wil stimuleren dat ouderen hun kennis en ervaringen met 
onze plaatselijke en regionale geschiedenis delen op onze scholen. Daarnaast hebben ouderen een 
rol in het begeleiden van jongere medewerkers met bijvoorbeeld een grote afstand tot de arbeids-
markt of zonder afgeronde studie of jongeren in de dagbesteding. De vrijwilligerscentrale speelt 
hier een belangrijke rol in. Zij geven voorlichting, coördineren en organiseren evenementen op 
 bijvoorbeeld scholen, in verzorgingshuizen en in wijkcentra. 

Oud ben je niet als je de 50 bent gepasseerd. Het 50-plus beleid van de gemeente Alkmaar is duur 
en levert onvoldoende werkgelegenheid op. Onze inwoners van boven de 50 zijn bijna allemaal nog 
 mensen die actief zijn en nog van alles willen en kunnen met hun leven. Dit geldt zeker ook voor 
werk. Op de arbeidsmarkt veranderen dingen snel. Nieuwe ideeën zijn nodig; ideeën die in elk geval 
niet meer uitgaan van achterhaalde leeftijdsgrenzen van 50 jaar. Wij willen dat er in elk geval gestart 
wordt met het halen van kennis en ervaringen in binnen- en buitenland (best practices), en dat 
daarnaast oudere werkzoekenden zelf een grote stem krijgen in hoe het geld hiervoor besteed zou 
kunnen worden.

De verwachting is dat het aantal mensen met dementie in Alkmaar gaat verdubbelen. Daarom 
 investeren we in een dementie vriendelijke stad. We geven voorlichting aan alle Alkmaarders,  
van sportverenigingen, scholen tot winkeliers. We ontlasten en ondersteunen de mantelzorgers  
door extra te investeren in de mantelzorgmakelaar. Daarnaast zorgen we voor extra capaciteit bij  
de dagopvang voor mensen met geheugenproblemen en in het Respijthuis. Zodat we ook in de 
 toekomst voldoende opvangmogelijkheden hebben.
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Jongeren

█  We handhaven de vrije openingstijden. 
█  Volwassenen behandelen we als volwassenen. Geen anti drugs- of alcoholbeleid voor 18+.
█  Minimaal 20 extra jongerenwoningen per jaar. 
█  Ombouwen van de noodopvang aan de Robonsbosweg tot studenten- en 

 jongerenwoningen. 
█  Extra training en ondersteuning voor jonge ondernemers door het Ondernemersloket. 
█  Jongeren inzetten bij maatschappelijke vraagstukken. 

Jongeren spelen een belangrijke rol in Alkmaar. De afgelopen periode zijn er veel belangrijke  stappen 
gezet. Er zijn evenementen bijgekomen die de stad op de kaart zetten. En het poppodium,  
de  bioscoop en het Filmhuis zijn in nieuwe toonaangevende panden getrokken. Jongeren zijn hierin 
heel belangrijk, zij maken gebruik van deze faciliteiten, zorgen voor levendigheid en trekken meer 
publiek uit de regio aan. 

We handhaven de vrije openingstijden en nieuwe evenementen blijven welkom in de stad. Hierbij 
 besteden we natuurlijk aandacht aan de druk in de binnenstad en veiligheid op straat. In Alkmaar 
moet uitgaan altijd een veilig feestje zijn. Gemeente, politie en horecaondernemers moeten samen-
werken om dat mogelijk te maken. Overlast moet bestreden worden, zonder het ondernemen te 
belemmeren. Dat vereist een faciliterende rol van de gemeente naar de lokale horecaondernemers. 
Samen met de horeca worden er evenementen mogelijk gemaakt. Bij geluidsoverlast geldt; regels 
zijn regels. De gemeente treedt bij geluidsoverlast krachtig op, bij klachten wordt men niet meer van 
het kastje naar de muur gestuurd. Dat betekent voor de VVD dat onze inwoners 24 uur per dag direct 
iemand aan de lijn moeten kunnen krijgen wanneer zij klachten hebben over geluidsoverlast.  
Dat mogen onze inwoners van de gemeente verwachten. 

In het huidige beleid nota ‘In Control of Alcohol en Drugs” staat dat we gebruik van alcohol en drugs 
ontmoedigen bij alle jongeren tot 23 jaar. Volwassenen ontmoedigen bij alcohol gebruik is onnodig 
betuttelend. Iedere 18-jarige is zelf beslissingsbevoegd en heeft de overheid niet nodig in zijn of haar 
besluit om een biertje te drinken.

Om jongeren een plek te geven moet er veel meer jongerenhuisvesting komen. De VVD wil minimaal 
20 woningen per jaar realiseren in plaats van de huidige acht woningen in vier jaar tijd.  
Deze  woningen zijn geschikt voor studenten, maar ook jongeren met een baan die voor het eerst 
zelfstandig gaan wonen. In 2018 vertrekt de tijdelijke opvang van statushouders uit het pand aan  
de Robonsbosweg. De VVD wil dit pand na deze periode ombouwen tot woningen voor zowel 
 studenten als werkende jongeren. 

We willen jonge ondernemers in Alkmaar behouden en niet naar de Randstad zien vertrekken. Zij 
 zorgen voor werkgelegenheid, bedenken vaak nieuwe en innovatieve concepten en zetten onze stad 
op de kaart. Naast voldoende woningen voor jongeren zorgen we voor extra ondersteuning  
en training door het ondernemersloket voor jongeren. 

Ook gaat de gemeente Alkmaar een project starten waarbij we ondernemers actief betrekken bij 
maatschappelijke vraagstukken in de stad. Heb je als ondernemer bijvoorbeeld een oplossing om 
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geluidsoverlast in het centrum tegen te gaan, of een oplossing tegen de meeuwenoverlast?  
De gemeente Alkmaar gaat minimaal vijf maatschappelijke vraagstukken uitzetten. Jongeren krijgen, 
naast buurtbewoners en belanghebbende een belangrijke adviserende rol bij deze projecten. 
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Roze!

█  De Alkmaar Pride is een serieus evenement. Kosten komen uit het potje evenementen 
en gaan niet af van het budget ‘emancipatie LHBT-gemeenschap’.

█  Alkmaar blijft Regenboogstad, en blijft dus hard werken aan de emancipatie  
van LHBT-inwoners.

█  Voorlichting is een verplicht onderdeel op alle basis- en middelbare scholen.
█  LHBT’ers moeten altijd en overal veilig over straat kunnen. 

De Alkmaar Pride is een prachtig evenement dat vele bezoekers trekt en ieder jaar wordt afgesloten 
met een groot feest. Een evenement met een duidelijke boodschap, in Alkmaar is iedereen welkom. 
Ongeacht afkomst, sekse of seksuele voorkeur. Een boodschap die helaas nog steeds expliciet 
 aandacht vraagt. 

De VVD vindt de Alkmaar Pride van ongekend belang, daarom moeten we dit als een serieus evene-
ment behandelen. Nu wordt de organisatie betaalt vanuit het potje ‘Emancipatie LHTB-gemeenschap’ 
Dit moet gewoon vanuit het evenementenbeleid worden betaald.

Alkmaar blijft een van 45 Regenboogsteden in Nederland. Want nog te vaak zien we dat de rechten 
van LHTBI’s geschonden worden. Discriminatie wordt absoluut niet getolereerd en gaan we hard 
aanpakken. 

Voorlichting op alle basisscholen, het middelbaar onderwijs, jongerenverenigingen en buurthuizen  
is wat de VVD betreft een verplicht onderdeel. We werken hierin intensief samen met het COC. Samen 
zorgen we voor een tolerante stad. We zijn een stad waarin LHTB’s veilig en sociaal geaccepteerd zijn. 
We verafschuwen situaties zoals in Arnhem waarbij twee mannen zijn mishandeld omdat ze hand in 
hand over straat lopen.

Het COC is meer dan welkom in onze stad en vervult een belangrijke rol. De organisatie ontvangt nu 
jaarlijks subsidies voor het uitvoeren van haar taken. Hier past wat de VVD betreft ook fatsoenlijke 
huisvesting in.
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Integratie, migratie en vluchtelingen

█  We sluiten niemand uit.
█  Een echte vluchteling is altijd welkom, illegale gelukszoekers niet.
█  Inburgeren, participeren en solliciteren. Niet eerst profiteren. 
█  Extremisme, jihadisme en radicalisering worden niet getolereerd.
█  Structuur en financiering van moskeeën moet helder zijn. 

Het gaat de VVD niet om afkomst of geloof. Het gaat om de toekomst en gedrag. 
Als mensen in Nederland mogen blijven dan is het heel normaal dat zij zich aanpassen en een 
 bijdrage leveren aan ons land. Het is normaal om respect te hebben voor onze samenleving die 
gebouwd is op de Verlichting en liberale tradities die hebben geleid tot een vrije samenleving. Een 
samenleving zoals Alkmaar waar iedereen gelijkwaardig is ongeacht geslacht, seksuele geaardheid 
of geloof. Het moet in Alkmaar normaal zijn dat iedereen die dat kán, actief een bijdrage levert aan 
onze maatschappij. Of je nu christen, jood, moslim, atheïst, humanist of boeddhist bent. Of je hier 
nu wel of niet geboren bent. Als je onze vrijheden omarmt en actief een bijdrage levert aan onze 
samenleving, dan hoor je er gewoon bij. Dan moet het normaal zijn dat je een onderdeel wordt van 
onze Alkmaarse samenleving. Zo zijn er ook in onze gemeente veel migranten die hun weg hebben 
gevonden en geïntegreerd zijn, vrijwel altijd door het hebben van een baan. Dat hebben deze mensen 
zelf gedaan. En ja, het is heel normaal om dat ook van hen te verwachten. Net zoals zij mogen 
 verwachten dat het heel normaal is dat discriminatie keihard wordt bestreden. Maar er zijn ook 
 groepen migranten of kinderen daarvan die onze vrijheden niet respecteren, de taal onvoldoende 
spreken en ook niet actief willen bijdragen. Dat is niet normaal! 

Een geslaagde inburgering is de sleutel tot een volwaardige plek in onze samenleving. Voor 
 volwassen migranten, maar ook voor hun kinderen. De wil om in te burgeren kan alleen vanuit 
 mensen zelf komen, niet vanuit de gemeente als lokale overheid. De gemeente moet bovenal 
 normeren en duidelijk maken wat wij als Alkmaarse samenleving van onze nieuwkomers  verwachten, 
maar ook consequenties verbinden wanneer daar niet aan wordt voldaan. Als je niet integreert 
dan stopt dus gratis geld. We kunnen het ons gewoonweg niet veroorloven dat grote groepen 
 nieuwkomers niet meekomen in onze gemeente. Dat is niet goed voor hen, niet voor hun kinderen, 
maar zeker niet voor Alkmaar! 

Extremisme, jihadisme en radicalisering worden niet getolereerd. Dit heeft een polariserende 
werking op onze Alkmaarse samenleving, waardoor Alkmaarders tegenover elkaar komen te staan, 
en  gevoelens van onvrede, onmacht en weerstand –met alle ongewenste gevolgen van dien- worden 
gevoed. Het tijdig kunnen signaleren van radicalisering van individuen en groepen is niet alleen een 
taak voor de gemeente en onze politie, maar vraagt ook om goede voorlichting en maatschappelijke 
betrokkenheid. Iedereen heeft hier een rol in; het is immers een kwestie van fatsoen en respect om 
elkaar hierop aan te kunnen, en durven spreken. Voor de VVD is het onacceptabel als je een ander 
naar het leven staat of in diens bestaan ontkent omdat hij een andere overtuiging of cultuur heeft 
dan die van jou. 

De VVD wil voorkomen dat indoctrinatie door ongewenste invloeden uit welke hoek dan ook de 
 integratie in Alkmaar tegenwerken. Als daar sprake van is, moet dat niet alleen voorkomen worden, 
maar ook actief bestreden. 
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De scheiding van kerk en staat is in Nederland vanzelfsprekend, in andere landen echter niet.  
De Golfstaten en Turkije financieren om redenen die niets met integratie te maken hebben moskeeën 
in het buitenland. De VVD wil dat duidelijk wordt of de moskeeën of andere etni-culturele platforms 
in Alkmaar ook onderdeel uitmaken of profiteren van die geldstromen. De gemeente gebruikt de 
moskeeën of andere etni-culturele platforms vaak als scharnier om met de verschillende (moslim)
gemeenschappen in contact te komen en verstrekt daartoe soms ook subsidies. Dat kan goed zijn 
voor zowel de betreffende gemeenschappen, als voor Alkmaar als geheel. Dan is het echter wel goed 
om te weten of deze moskeeën of etni-culturele platforms gevoelig zijn voor geldstromen die botsen 
met onze opvattingen over staatsinrichting. Wij verwachten dat zij hieraan mee willen werken.
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5. Verkeer en parkeren

Verkeer

█  Visie op de Huiswaarderweg: Ondergronds in ruil voor hoogbouw.
█  Betere bereikbaarheid Oostelijk stadsdeel, Schelphoek en Overdie.
█  De Boekelermeer krijgt een doorsteek naar Heiloo en Akersloot.
█  De Westelijke Randweg wordt volledig ongelijkvloers.
█  Fietsoversteken op de Alkmaarse ring worden ondertunneld.
█  Overbodige verkeerslichten worden, evt. na verkeerskundige aanpassingen, zoveel 

mogelijk verwijderd.
█  Er komt een jaarlijkse Alkmaarse verkeersveiligheidsscan.
█  Paaltjes worden net als in de binnenstad ook in andere delen van Alkmaar vervangen 

door camera’s. Dan kan er ook makkelijker met ontheffingen gewerkt worden.

De afgelopen jaren is de bereikbaarheid van (de verschillende delen van) Alkmaar steeds beter 
geworden. Zo is de Kanaalkade weer tweerichtingsverkeer geworden, is op de verschillende delen 
van de Alkmaarse ring de doorstroming verbeterd bijvoorbeeld door extra en langere opstelstroken 
en is de Nelson Mandelabrug aangelegd waardoor de Beverkoog aan de noordelijke kant ontsloten is. 
Villapark de Rijp heeft een ontsluitingsweg gekregen, wat goed is voor Oost- en West-Graftdijk.  
Het gaat steeds beter, maar we zijn er nog lang niet. 

De Alkmaarder weet niet beter dan dat de wijken ’t Rak en de Horn gescheiden worden van  Huiswaard 
door de Huiswaarderweg. Een drukke ringweg die ervoor zorgt dat men van zuidelijk Alkmaar naar 
noordelijk Alkmaar komt, maar ook één met een keerzijde. De brede en drukke weg splitst  Alkmaar  
in tweeën en geeft veel milieu- en geluidsoverlast voor de woonwijken aan beide kanten.  
De VVD Alkmaar heeft een visie waarbij dit op termijn anders is. De Huiswaarderbrug, die niet meer 
aan de strengste EU-richtlijnen voor zwaar verkeer voldoet, gaan wij in de toekomst niet vervangen, 
maar ondertunnelen. Daar profiteren zowel de auto’s als de scheepvaart van. En daar houdt het 
niet op. In onze visie wordt de hele Huiswaarderweg dan ondergronds en dus ongelijkvloers. Met 
een  ondergrondse Huiswaarderweg (grond is al in eigendom van de gemeente) wordt veel ruimte 
 gewonnen, die plaats zal bieden aan een groene zone met luxueuze woontorens. De woontorens 
fungeren daarnaast ook als kostendrager voor het hele project. In onze visie richten wij deze ruimte 
duurzamer en leefbaarder in, vanzelfsprekend met behoud van bereikbaarheid. Door out-of-the-box  
denken sluiten wij Huiswaard aan op de Rekerhout en worden nieuwe vaarverbindingen binnen  
Alkmaar Noord mogelijk. Al met al slaan we dan zeven vliegen in één klap!

We balen enorm dat het tweerichtingsverkeer op de Wageweg (Bierkade) niet mogelijk is gebleken.  
De bereikbaarheid van met name het oostelijke deel van het centrum, maar ook wijken als de 
 Schelphoek en (Oud)-Overdie is onvoldoende vanuit wijken als Oudorp, Huiswaard en Overstad,  
dit blijkt ook uit meerdere rapporten. Daarom zien wij als VVD graag een brede analyse  uitgevoerd 
 worden naar hoe we dat kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door een oeververbinding (zoals een brug) 
tussen Oudorp en Overdie. Daar staan we zeer positief tegenover.
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Een goede ontsluiting van onze bedrijfsterreinen is wat ons betreft echt noodzakelijk. Voor de 
Beverkoog hebben dit inmiddels kunnen realiseren, maar bijvoorbeeld de (Alkmaarse) Boekelermeer 
is alleen nog maar aan de noordkant ontsloten en niet aan de zuidkant. Wat de VVD betreft komt de 
doorsteek er naar Heiloo en Akersloot net zoals die er vroeger ook altijd was. Daarnaast zijn wij een 
voorstander van een fietsbrug tussen de Zaagmolenstraat en de Kwakelkade zodat Overstad beter 
ontsloten wordt voor fietsers en wandelaars.

We zijn ook voorstander van een betere bereikbaarheid over water. Wij steunen het idee om de 
 Spoorsloot (naast de Zijperstraat) beter bevaarbaar en tot een volwaardige vaarroute te maken 
en aan te sluiten op de Hoornse Vaart langs de Hollandse Tuin nieuwbouwwijk. Een prachtige 
 waterverbinding met de binnenstad is dan op eenvoudige wijze mogelijk en biedt nieuwe  
bewoners en bedrijven meerwaarde.

De VVD heeft nog steeds de stip aan de horizon dat de Westelijke Randweg ongelijkvloers wordt 
net zoals dat tien jaar geleden met de Oostelijke randweg is gebeurd. Door het wegvallen van 
de  Rijksbijdrage is de fundering onder deze investering weggeslagen, maar zodra de middelen 
weer  beschikbaar komen wordt de Westelijke Randweg ook gewoon ongelijkvloers. Een goede 
 doorstroming van het autoverkeer is ons veel waard. Ook blijven wij ons hard maken voor een 
 geluidswand langs de Westelijke randweg ter hoogte van De Hoef. 

Het aantal fietsoversteken van de Alkmaarse ring is in de afgelopen jaren flink teruggebracht.  
Door het ongelijkvloers worden van de Oostelijke randweg zijn alle fietsoversteken daar  verdwenen 
en korter geleden is ook een fietstunnel aangelegd bij de Nauertogt bij het Geestmerambacht 
 waardoor ook daar de oversteek is verwijderd. Dit is een goede zaak, want we zien dat voornamelijk 
buiten de spitsuren, wanneer het rustiger is op de weg, fietsers niet altijd de bereidheid hebben  
om op het groene licht te wachten (bijv. door haast, of regen) met alle gevolgen van dien. Een tunnel 
komt de fietsveiligheid ten goede en draagt daarnaast bij aan een snellere doorstroming van het 
auto verkeer. De VVD wil dat de eerstvolgende fietstunnel op de plek van de oversteek bij  
de  Kogendijk (richting Bergen) wordt gemaakt.

Voor de VVD is een zo vlot mogelijke doorstroming van het verkeer heel belangrijk. Op enkele 
plaatsen in Alkmaar staan overbodige verkeerslichten. Deze kunnen, eventueel na verkeerskundige 
aanpassingen, verwijderd worden. Overigens besparen we zo ook nog op beheers- en onderhouds-
kosten. Wij zien kansen om in plaats van verkeerslichten verkeersbrigardiers in te zetten.  
Bij  wervingsproblemen hiervoor kunnen mensen ingezet worden die een tegenprestatie moeten 
verrichten in ruil voor hun uitkering.

Verkeersveiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. De VVD wil dat er jaarlijks een veiligheidsanalyse 
gemaakt wordt waarbij de top drie meest verkeersonveilige punten in Alkmaar aangepakt worden. 
Eén van de punten die bovenaan onze lijst staat is het kruispunt Herenweg-Robbenkoog. Verkeers-
veiligheid is ook goede verlichting van fietspaden. Dit moet op veel plaatsen verbeteren, bijvoorbeeld 
het fietspad tussen de Beverkoog en de Nollen-Oost. 

De paaltjes in de binnenstad zijn de grond uit en vervangen door camera’s en daar is de VVD blij mee. 
De paaltjes waren zeer auto-onvriendelijk en zorgden vaak voor schade aan auto’s. Als de situatie 
in de binnenstad met de camera’s goed werkt willen wij ook in andere delen van onze gemeente 
paaltjes vervangen door camera’s zoals bijvoorbeeld bij de Herenweg. De VVD is als enige partij altijd 
voor het vroeger openen van de spitspaal op de Herenweg geweest zodat inwoners van de Nollen 
bijvoorbeeld hun kinderen die in Sint Pancras op school of opvang zitten kunnen wegbrengen zonder 
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kilometers om te rijden. Inmiddels is besloten dat eerst de Herenweg opnieuw ingericht wordt in  
2018 en dat daarna een definitief besluit volgt over de tijden van de spitspaal. Wij balen van deze 
 ver traging maar wij zijn wel blij dat de Herenweg nu sneller dan gepland veiliger gaat worden  
voor fietsers. De VVD ziet dit als een kans om als de weg aangepast is de spitspaal wel vroeger 
omlaag te doen.  

Er is dus echter ook nog een andere mogelijkheid; de VVD vindt dat de spitspaal wellicht wel 
 helemaal weg kan als de paal vervangen wordt door een camera. Dan zouden de bewoners van de 
Herenweg, bussen, hulpverleners en alle inwoners uit de Nollen met kinderen op school of opvang 
in Sint Pancras een ontheffing kunnen krijgen om al voor 09.00 langs de camera te rijden. Anderen 
zonder ontheffing, zoals bijvoorbeeld sluipverkeer uit Sint Pancras, zouden dan een boete krijgen als 
zij dit ook zouden doen. Natuurlijk moet dit eerst goed onderzocht worden maar de VVD ziet hierin 
een mogelijke praktische oplossing die na de herinrichting ook bekeken moet worden. 
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Parkeren

█  500 parkeerplaatsen extra in Alkmaar!
█  Het aantal reguliere straatparkeerplaatsen in het centrum wordt uitgebreid met  

50 parkeerplaatsen (bovenop de 500 extra plekken voor heel Alkmaar).
█  Zeer terughoudend bij uitbreiden vergunninghoudersparkeren.
█  We maken een meerlaagse ondergrondse parkeergarage bij het ziekenhuis mogelijk.
█  De Karperton wordt gesloopt en er komt een nieuwe parkeergarage voor terug.
█  Parkeergarages worden afsluitbaar en hufterproof gemaakt.
█  Parkeerplaatsen bij elektrische oplaadpunten worden geschikt gemaakt voor 

 dubbelgebruik.
█  Parkeerplaatsen gaan we vergroenen. Het evenemententerrein in de Westrand  

wordt geschikt gemaakt voor parkeren.
█  Het parkeerbeleid wordt nóg digitaler. 

Als u ergens heenrijdt, naar of huis of op visite wilt u toch gewoon uw auto fatsoenlijk kwijt kunnen? 
Dat begrijpen wij heel goed. Voor de één is een auto een luxegoed en voor de ander pure noodzaak. 
Wat uw reden ook is om een auto te hebben maakt ons niet uit. U hebt er één, of misschien wel 
twee of drie, en die wilt u gewoon makkelijk kunnen parkeren. En het liefst voor de deur, of op korte 
 loopafstand. Dat wil de VVD ook.

In vele Alkmaarse wijken zijn parkeerproblemen. Dat is niet iets van de afgelopen periode, maar dat 
is in de vorige twintig, misschien wel dertig jaar zo gegroeid. De VVD heeft de ambitie om de parkeer-
problemen in Alkmaar te verbeteren. En niet op een manier zoals ze het in Groningen gedaan hebben, 
namelijk door tot ver in de buitenwijken betaald parkeren in te voeren. Dat is voor ons echt een 
horrorscenario. Nee, door gewoon meer parkeerplaatsen aan te leggen. 

Op initiatief van de VVD is het college in 2015 begonnen met het inzichtelijk maken van de problemen. 
In alle wijken en dorpen zijn tellingen uitgevoerd en daardoor hebben we nu een goed beeld. Voor 
het centrum en het Emmakwartier heeft de VVD al moties aangenomen gekregen om extra parkeer-
plaatsen aan te leggen, maar daarmee zijn we er nog niet. Dat is pas een begin. De VVD wil dat er 
in deze raadsperiode 500 extra parkeerplaatsen in Alkmaar worden aangelegd. Ook de geplande 
herinrichting van de Zijperstraat in 2018 waardoor er daar 75 parkeerplaatsen gaan verdwijnen  
gaat wat ons betreft niet door. En de invoering van betaald parkeren daar wordt teruggedraaid.

Het wegsnoepbeleid van reguliere straatparkeerplaatsen in onze mooie binnenstad is in de huidige 
raadsperiode gestopt. Sterker nog, het schip is gekeerd, er komen weer parkeerplaatsen bij. Op dit 
moment zijn er 1136 straatparkeerplaatsen in de binnenstad waarvan 1088 regulier en 48  bijzonder. 
Het aantal van 1088 is de absolute bodem, er mag er geen één vanaf. Sterker nog, de VVD wil er 50 
extra in het centrum. Deze komen bovenop de eerder genoemde 500 plekken. Daarnaast willen wij 
dat er op invalide parkeerplaatsen ook geparkeerd mag worden door niet invalide bestuurders na 
 sluitingstijd van de winkels. Deze staan namelijk in de avond heel vaak leeg.
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We zijn tegen de ongebreidelde afname van vrij parkeren en uitbreiding van vergunninghouders-
parkeren. Behalve als de wijk zelf daar in overgrote meerderheid voor is en het dus zelf wil.  
De minimumgrens voor invoering zou daarom verhoogd moeten worden naar 65% voorstemmers. 
Daarnaast blijft het winkelcentrum in de Mare sowieso vrij parkeren evenals in de dorpen in het 
buitengebied. 

Het ziekenhuis gaat vernieuwbouwen en daar zijn ze wel heel blij mee. De totale bebouwde 
 oppervlakte wordt verlaagd naar 85.000 vierkante meter. Daardoor ontstaat er ruimte voor meer 
groen. Door de vernieuwbouw ontstaat ook een kans om het parkeren beter en mooier te regelen. De 
VVD is enthousiast over een meerlaagse, ondergrondse parkeergarage bij het Noordwest Ziekenhuis.

De VVD is minder enthousiast over de huidige Karperton-garage. Wij willen die garage slopen 
(er zit toch al geen enkele boekwaarde meer op) en er een supermoderne parkeergarage voor 
 terugbouwen. Eventueel zouden er op de bovenste etage appartementen kunnen komen. De  nieuwe 
Karperton  garage moet afsluitbaar en volledig hufterproof worden gebouwd. De VVD denkt aan 
een systeem waarmee je alleen kan binnenkomen met een parkeerkaartje. Daarnaast moeten alle 
 Alkmaarse parkeergarages afsluitbaar en hufterproof worden gemaakt, de tijd dat deze gebruikt 
 worden als verblijfsplaats voor daklozen en drugsverslaafden is echt voorbij. Wij willen dat de 
 parkeergarage bij winkelcentrum de Mare beter vindbaar wordt en voorzien worden van informatie-
borden met het aantal beschikbare parkeerplekken.

De VVD staat voor keuzevrijheid en mensen moeten zelf weten of zij een elektrische auto nemen 
of niet. De overheid mag dat absoluut niet afdwingen door reguliere straatparkeerplaatsen uit de 
markt te halen ten koste van plaatsen met oplaadpunten voor elektrische auto’s. Deze plaatsen zijn 
prima als ze er extra bij komen, maar niet ten koste van. Dit is in de afgelopen jaren toch op heel veel 
plekken gebeurd, tegen de zin van de VVD. Daarom willen we dat dubbelgebruik van de betreffende 
plaatsen mogelijk gemaakt wordt. 

De openbare ruimte is in Alkmaar helaas beperkt en dan kan het soms zijn dat er extra parkeer-
plaatsen aangelegd moeten worden ten koste van groen. Toch kunnen groen en parkeren ook prima 
samengaan, zo zien we bijvoorbeeld bij de Terborchlaan in de Westrand. De VVD wil dat het college 
serieus werk maakt van het vergroenen van parkeerplaatsen, zo slaan we twee vliegen in één klap. 
Ook het evenemententerrein in de Westrand kan dan geschikt gemaakt worden voor parkeren.

De afgelopen jaren hebben er behoorlijke efficiencyslagen plaatsgevonden in het parkeerregime. Zo 
is er gedereguleerd, zijn er vergunningen samengevoegd en zijn de mogelijkheden qua  verschillende 
garages uitgebreid. Digitaal betalen (met apps) is makkelijker geworden en ook is betalen per minuut 
ingevoerd. Op initiatief van de VVD is ook het betalen met een creditcard mogelijk gemaakt, wel zo 
makkelijk en gastvrij voor mensen uit het buitenland die Alkmaar bezoeken. Het digitaliseren van het 
parkeerbeleid mag van de VVD betreft verdergaan, want dit is gewoon de toekomst. Wat ons betreft 
wordt er gestopt met de papieren bezoekerskaart. Dit kost de gemeente nu een ton per jaar en dit 
vinden we het gewoon niet waard. Het geld sparen we liever om hiermee een nieuwe parkeergarage 
aan te leggen of uit te breiden.
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Openbaar vervoer

█  Volledig behoud van onze stadse buslijnen.
█  Het 2-eurokaartje blijft gehandhaafd voor buslijn 123 voor onze dorpen  

in het  buitengebied.
█  Iedere 10 minuten vertrekt er een trein van Alkmaar naar Amsterdam.
█  Er komt een onderzoek naar een directe treinverbinding tussen Alkmaar en Schiphol.

In Alkmaar zijn al onze wijken aangesloten op één of meerdere bushaltes. Dit fijnmazige netwerk van 
buslijnen door Alkmaar willen we behouden en waar mogelijk uitbreiden. Zo zou er prima een lijn 
kunnen komen die vanaf het station in één richting een ronde om de binnenstad maakt, waarbij in 
ieder geval teruggereden wordt over de Bierkade en de Wageweg. Hierdoor kan de Schelphoek ook 
een bushalte krijgen. Daarnaast wil de VVD dat het 2 euro kaartje blijft bestaan voor buslijn 123 voor 
onze dorpen in het buitengebied.

Wel moet uiteindelijk een goede balans overblijven tussen genoeg bussen naar al onze wijken en 
kernen enerzijds en een voldoende bezetting van de bussen anderzijds, want het is wel zo dat voor 
alle extra’s die de provincie overbodig vindt de gemeente financieel moet bijpassen. En vervolgens 
betaalt u dat, middels uw OZB-aanslag. Gratis openbaar vervoer bestaat immers niet. 

Voor de Alkmaarse forens, voor de studenten die elders studeren en voor de toeristen die naar 
Alkmaar komen zijn goede treinverbindingen met Amsterdam essentieel. De bomvolle treinen in 
de ochtendspits naar Amsterdam (en in de avondspits omgekeerd) ergeren we ons kapot aan. Het 
wordt hoogtijd dat Alkmaar aangesloten wordt op het PHS, het Programma Hoogfrequent Spoor. 
Dit betekent iedere 10 minuten een trein. Dit programma is nog niet ingevoerd in Nederland, maar 
er worden inmiddels wel proeven mee gehouden tussen Amsterdam en Eindhoven. Wat ons betreft 
haakt Alkmaar zo snel mogelijk aan. 
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6. Zorg, hulp en ondersteuning
█  We investeren in zorg, niet in managers.
█  Woningen aanpassen is eenvoudig. Minder regels, en aanvragen behandelen we  

binnen een week. 
█  1 miljoen euro extra voor zorgvragers die langer thuis willen wonen. 
█  Er is per gezin één plan, in één digitaal systeem. Gegevens lever je maar één keer aan.
█  In Alkmaar zijn er geen wachtlijsten.
█  Mantelzorgers zijn goud waard. We besteden extra geld aan de ondersteuning van deze 

belangrijke zorgverleners.
█  De gemeente Alkmaar is toegankelijk voor iedereen, ongeacht beperking of niet. 
█  Het Noordwest Ziekenhuis mag uitbreiden in De Hout.
█  Er komt een psycholance voor verwarde personen. 

Zorg hoeft niet duur en ingewikkeld te zijn. Zorg moet vooral goed zijn. Met ruimte voor  persoonlijke 
wensen. Daarom investeren we in zorgaanbieders die gaan over mensen, en organisaties die 
 investeren in goede zorg. Zonder ingewikkelde plannen, dure managers en grote kantoren. Gewoon 
zorg; dichtbij en persoonlijk. Bij de inkoop van zorg kijken we goed naar de organisatie. We kijken niet 
alleen of de organisatie efficiënt te werk gaat, maar ook of de zorgontvangers tevreden zijn.

Zorgaanbieders worden uitgedaagd om innovatief te werken. We geven voorrang aan organisaties  
die aantoonbaar maatwerk leveren en hierbij innovatieve methoden zoals domotica inzetten.  
Door middel van bijvoorbeeld slimme sensoren en beeldbellen kunnen veel mensen langer en 
 prettiger thuis blijven wonen. Maar we zoeken ook zorgaanbieders die IT en innovatie in de jeugdhulp 
kunnen inzetten. Zodat we ook juist jongeren en jongvolwassen, op een manier die bij ze past zoals 
online en mobiel, bereiken en helpen. 

We stoppen met Het Slimste Huis. Jaarlijks kost dit geld en de resultaten vallen tegen. De kennis over 
domotica en ICT hoort thuis bij de wijkteams en zorgaanbieders. Zij inventariseren de behoeften van 
de zorgvragers en adviseren over de mogelijkheden van innovatieve zorg.

De VVD wil dat ouderen makkelijk zorgaanpassingen aan woningen kunnen doorvoeren. Dit maakt 
woningen niet alleen levensloopbestending, maar zorgt er ook voor dat ouderen veilig wonen.  
We schrappen daarom zoveel mogelijk regels en behandelen aanvragen binnen een week. 

De gemeente Alkmaar biedt ondersteuning waar nodig, zodat iedereen zo lang mogelijk  zelfstandig 
kan wonen. Ook als de vaardigheden opnieuw aangeleerd moeten worden. Van huishoudelijk  taken, 
dagbesteding tot lichamelijk verzorging. Daarom gaan we 1 miljoen euro vanuit het zorgbudget 
 reserveren voor het Deense model. Alkmaarders krijgen ondersteuning bij het (opnieuw) onder  
de knie krijgen van basisvaardigheden, zodat zij zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.

We willen maximale samenwerking tussen zorgverleners. Er is per gezin één plan, zodat de zorg en 
doelen van een zorgvrager of gezin voorop staan. Daarnaast investeren we in één computersysteem 
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voor zowel de gemeente als de zorg verlenende instanties. Dit voorkomt dubbele intakegesprekken 
en zorgt ervoor dat zorgvragers niet drie keer dezelfde gegevens hoeven aan te leveren. Indien nodig 
starten we de zorg direct en laten we het papierwerk volgen. Zodat het belangrijkste, de zorg, direct 
geboden kan worden. De zorgverlener en zorgvrager maken kennis en bepalen samen de doelen.  
Op deze manier voorkomen we lange wachtlijsten en dubbele intake gesprekken bij zowel de 
 gemeente Alkmaar, als de zorgverlener. 

Mantelzorgers zijn goud waard. Daarom verdienen ze extra aandacht. Zij zorgen ervoor dat 
 zorgbehoevenden zo lang mogelijk thuis, in een vertrouwde omgeving, kunnen blijven wonen.  
Dit is hard werken en vraagt veel van de mantelzorgers. We willen dat er meer geld gaat naar de 
mantelzorgmakelaar die regeltaken kan overnemen. Mantelzorgers kunnen zich daardoor maximaal 
richten op de zorg van een naaste.

Vlak na de oplevering van de nieuwe bioscoop bleek dat deze niet goed toegankelijk is voor 
 rolstoelafhankelijke bezoekers. Dit is een situatie die wat de VVD betreft niet meer mag  voorkomen. 
Alkmaar is een toegankelijke stad waar iedereen volwaardig mee kan doen. Ook wanneer er  sprake 
is van een beperking. Daarom steunt de gemeente Alkmaar het VN verdrag inzake de rechten 
van  mensen met een handicap en is er extra aandacht voor de toegankelijkheid van de openbare 
ruimte en openbare voorzieningen voor gehandicapten. De WMO raad heeft hier een nadrukkelijk, 
 adviserende rol in. 

Meer dan een 1 miljoen mensen in Noord-Holland zijn afhankelijk van het Noordwest Ziekenhuis (NWZ).  
Een goed ziekenhuis in Alkmaar is noodzakelijk. Wat de VVD betreft hebben we niet alleen een 
 ziekenhuis voor Alkmaar en omgeving, maar ook het beste ziekenhuis. Daarom zijn we groot 
 voorstander van de vernieuwbouw van het NWZ op de huidige locatie in de Hout.

Feit is dat de politie landelijk stopt met het vervoer van verwarde personen. Daarom starten we met 
een proef met de psycholance. Dit is een ambulance, gespecialiseerd in het vervoer van verwarde 
personen. Gedurende een jaar gaat de psycholance in de gemeente Alkmaar rijden, indien mogelijk  
in samenwerking met omliggende gemeenten. De psycholance wordt betaald uit het zorgbudget.
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Jeugdhulp

█  Eén gezin, één plan. 
█  In Alkmaar zijn er geen wachtlijsten.
█  Meer tijd en geld om gevolgen vechtscheidingen tegen te gaan.
█  Geen gespleten gezinnen, we faciliteren de oprichting van een Parents House.
█  100.000 euro extra om overlast op straat tegen te gaan. 

Ieder kind heeft recht op een veilige basis. Een thuis waarin het kan opgroeien, zich kan ontwikkelen 
en wordt uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Een van de basisvoorwaarden voor een goede 
ontwikkeling is een stabiel gezin en een veilige basis. Alleen als het echt niet anders kan, grijpt de 
overheid in om een kind in veiligheid te brengen. Maar ieder kind heeft het recht om thuis op de 
groeien. En dat is dan ook het belangrijkste uitgangspunt bij de dienst- en hulpverlening.

We moedigen samenwerking tussen zorgverleners aan. Er is per gezin één plan, zodat de zorg en 
doelen van een zorgvrager of gezin voorop staan. Daarnaast investeren we in één computersysteem 
voor zowel de gemeente als de zorg verlenende instanties. Dit voorkomt dubbele  intakegesprekken. 
Gegevens lever je maar één keer aan. Indien nodig starten we de zorg direct en laten we het 
 papierwerk volgen. Zodat het belangrijkste, de zorg direct geboden kan worden.

We investeren in de centra voor Jeugd en Gezin. Ouders kunnen altijd op één centrale locatie, in de 
buurt terecht voor praktische vragen maar ook voor gesprekken met hulpverleners. Deze diensten 
moeten vooral laagdrempelig en makkelijk toegankelijk zijn.

Het aantal vechtscheidingen neemt toe. Deze situaties zijn vaak schrijnend en vragen veel aandacht 
en tijd. Vanuit de gemeente start een project waarin we extra voorlichting bieden aan alle onderwijs-
instellingen, mensen werkzaam in de jeugdzorg en overige belanghebbenden over vechtscheidingen. 
Daarnaast komt er voor de hulpverleners extra training, tijd en begeleiding tijdens de hulpverlening 
in deze gezinnen. 

We starten een onderzoek naar de oprichting van een parentshouse. Samen met private partijen 
stellen we woonruimte beschikbaar voor gezinnen in een scheiding. Zodat beide ouders in de buurt 
blijven wonen, en niet op straat komen te staan. Ouders kunnen de kinderen hier  ontvangen en rustig 
zoeken naar een nieuwe woning.

Goede zorg heeft een preventieve werking, maar soms leidt onvoldoende dagbesteding en verveling 
tot overlastgevend gedrag. Daarom stellen we 100.000 euro beschikbaar om overlast op straat, door 
jongeren tegen te gaan. We bieden alle jongeren tussen de 13 en 16 jaar oud een budget waarmee 
ze kunnen deelnemen aan sport- en cultuuractiviteiten. Hiermee willen we het aantal hangjongeren 
terugdringen en alcohol- en drugsmisbruik voorkomen.
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7. Sport
█  Masterplan voetbal.
█  Sport en recreatie strand in de Westrand.
█  Opwaarderen sportpaleis.
█  Sportleraren op alle basisscholen en buurthuizen. 
█  Meer steun voor onze talenten.
█  Wall of Fame en sportonderscheiding.
█  Sporten waar en wanneer je wilt.
█  Sport werkt. 
█  Sportevenementen.

Sport is gewoon geweldig leuk om te doen. Sport neemt een steeds belangrijke plek in ons leven in. 
Het is een middel om gezondheid te bevorderen en zorgkosten in toom te houden, om schooluitval 
tegen te gaan, om economische activiteiten te ontplooien, om integratie te bevorderen, om ouderen 
fitter te maken, om obesitas te bestrijden en om jongeren op het rechte pad te houden. Daarnaast 
geeft het bedrijven van topsport de mogelijkheid om het beste uit jezelf te halen en een voorbeeld  
te zijn voor onze Alkmaarse jeugd. 

Alkmaar is een stad met prachtige sportfaciliteiten. Onze inwoners kunnen in alle wijken van diverse 
sportfaciliteiten genieten en onze parel is de westrand. Daar komen topsport en breedtesport samen. 
De VVD erkent de kracht van sport en wil in de komende periode sport gebruiken om Alkmaar nog 
een stukje mooier, leefbaarder en fitter te maken door middel van een nieuw sportprogramma:
Alkmaar sportstad 2.0. 

Het masterplanvoetbal is een van de belangrijke onderdelen van Alkmaar sportstad 2.0. en  voorziet 
in moderne voetbalcomplexen, goed gespreid over de Alkmaarse wijken en dorpen. En zo  mogelijk 
een doorontwikkeling naar multi sportcomplexen. Meerdere sporten en verenigingen maken  gebruik 
van de faciliteiten die ook mogelijkheden biedt voor ongeorganiseerde sporten. Een  vrienden 
elftal kan zo op woensdag avond een potje voetballen op een kunstgrasveld. Net zoals je ook 
een  tennisbaan een uur kan huren. De complexen worden professioneel gerund samen met vele 
 vrijwilligers van verenigingen. 

In de Westrand ziet de VVD verder nog ruimte voor een watersport- en recreatiegebied voor het 
Westelijk deel van Alkmaar met een strandje en zomerse sportfaciliteiten zoals beachvoetbal - en 
volleybal. Het evenemententerrein zal permanent worden ingericht als extra parkeervoorziening voor 
het recreatiegebied en de sportcomplexen.

De Westrand is het belangrijkste sportgebied van Alkmaar. De nieuwe Meent wordt gezien als de 
sportparel van de regio Alkmaar. Het sportpaleis is echter gedateerd en er is sprake van achter-
stallig onderhoud. De VVD vindt het behoud van de unieke wielerbaan is heel wenselijk. een  absolute 
must en zet daarom in op een grootschalige renovatie. Tegelijkertijd biedt het sportpaleis veel 
meer  mogelijkheden dan alleen voor de wielersport. Een upgrade van het sportpaleis tot een 
 toonaangevend multi sportcomplex geschikt voor grootschalige sportevenementen op het terrein 
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van  wielrennen, atletiek en zaalsporten heeft de VVD voor ogen. Wij willen een onderzoek naar de 
kansen die er liggen voor het organiseren van sportevenementen rond de 5000 bezoekers. Landelijk 
gezien zijn er weinig sportcomplexen die evenementen van deze grootte kunnen huisvesten; daar 
liggen dus wellicht kansen voor Alkmaar. De VVD denkt dan aan bijvoorbeeld verrijdbare tribunes 
in het sportpaleis om deze toeschouwersaantallen te kunnen huisvesten. Uitgangspunt is dat het 
 wielrennen in het sportpaleis gewoon plaats moet kunnen blijven vinden in zo’n nieuwe opzet.  Daarbij 
is het ook noodzakelijk om het parkeerterrein uit te breiden met een parkeerdek. De VVD ziet het 
als een grote meerwaarde om de nieuwe Meent en het sportpaleis te verbinden via een promenade 
brug. Daarmee wordt het gehele sportgebied met elkaar verbonden tot een krachtig toonaangevend 
sportzone. 

Inzet van sportleraren (vakleerkrachten) op basisscholen en buurthuizen blijft de basis 
voor  sportstimulering. Er zijn in Alkmaar nog steeds basisscholen waar geen afgestudeerde 
 vakleerkracht werkzaam is. Terwijl het van groot belang is dat kinderen al op jonge leeftijd goed 
 bewegingsonderwijs genieten. Sport - ook een denksport zoals bijvoorbeeld bridge - is belangrijk 
voor iedereen dus ook voor ouderen. Daarom breiden wij het sportstimuleringsprogramma uit via 
buurt - en  verzorgingshuizen. De financiering van het programma voor ouderen loopt via de WMO.

Alkmaar kent tien regionale trainingscentra onder andere voor atletiek, volleybal en zwemmen. 
Alkmaar is daarmee tevens de gemeente met de meeste regionale talentontwikkelingscentra. Een 
prachtig resultaat maar om succesvol te blijven is het nodig om de talenten nog beter professioneel 
te kunnen ondersteunen. De VVD wil het budget van de RTC’s (Regionale Trainings Centra) daarom 
minimaal verdubbelen.

Alkmaar is trots op zijn topsporters. Het plezier en succes van de Nederlandse dames bij het  
EK voetbal onderstreept het belang van talentontwikkeling. De VVD steunt de komst van de nieuwe 
eredivisie damesvoetbal vereniging VV Alkmaar dan ook volledig. De topsporters zijn het  voorbeeld 
voor heel veel jongeren. Sport zorgt voor een gezondere leefstijl en is ook gewoon heel leuk om 
te doen. Het eren en waarderen van onze Alkmaarse topsporters hoort daar ook bij. Jaarlijks 
 organiseert Alkmaar daarom een sportgala. De VVD zou voor de Alkmaarders die een bijzondere 
sportieve prestatie hebben geleverd een speciaal sportlintje willen invoeren en deze tijdens het gala 
willen uitreiken. Daarnaast wil de VVD voor onze topsporters een Wall of Fame inrichten in de Meent 
als inspiratiebron voor alle sporters in Alkmaar.

Het traditionele sporten via een vereniging is aan het veranderen. De trend is dat steeds meer 
mensen meer keuzevrijheid willen hebben waar en wanneer ze gaan sporten. Daarom wil de VVD 
het ongeorganiseerd sporten bevorderen. Dat kan bij voorbeeld door het huren van een voetbal of 
hockeyveld door vriendenclubs of bedrijven. Ook in de buitenruimte willen we de sport voorzieningen 
uitbreiden bijvoorbeeld met hardlooppaden. Hardlopen is een sport die door iedereen gedaan kan 
worden en makkelijk tot resultaten leidt. Betere conditie en meer sportplezier. Niet voor niets gaan 
steeds meer Alkmaarders hardlopen. De VVD wil dit ondersteunen en wil waar mogelijk onze    
fiets- en looppaden hardloopvriendelijk maken. Daarnaast hebben we een prachtig buitengebied wat 
we  kunnen inrichten met mooie nieuwe routes. Ook zien wij mogelijkheden voor het uitbreiden van 
vaarroutes zeker ook in het buitengebied.

Op verschillende vlakken kan sport een maatschappelijke bijdrage leveren. Sport kan een  middel 
zijn om overgewicht tegen gaan. Sport kan ook een kans bieden op werk of een mogelijkheid 
voor  rehabilitatie. Daarnaast kan sport bijdragen aan de mentale gezondheid. Dat vraagt om een 
 wisselwerking tussen zorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen, onderwijs en sport.  



40

In de afgelopen jaren zijn er vele succesvolle pilots gedraaid. De komende periode wil de VVD de 
pilots omzetten in een vaste maatschappelijke sportprogramma’s.

Alkmaar kent een aantal grote sportevenementen zoals de Alkmaar City Run by night, De plus 
wandel4daagse, de ronde van Noord-Holland en de wieler3daagse Alkmaar. De VVD vindt dat er nog 
veel ruimte is voor uitbreiding van het aantal sportevenementen en gaat minimaal één aansprekend 
evenement extra naar Alkmaar halen.



41Foto: Bas Bogers
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AZ Alkmaar 

█  Het behoud van echt bier in het stadion.
█  Zo min mogelijk combiregelingen rond de wedstrijden van AZ.
█  Huldigingen op de meest sfeervolle plek, neem als voorbeeld de drafbaan in de Hout.
█  Minimaal tweemaal per jaar overleg tussen gemeente, politie, directie en  

de supporters van AZ.

AZ is voor ons een belangrijk uithangbord voor de stad. Als men vanuit het zuiden Alkmaar 
 binnenrijdt is het AFAS Stadion het eerste dat men ziet. Bovendien is de club door de vele successen 
van de laatste jaren niet alleen een begrip in Nederland, maar is het ook over de grens bekend. Door 
de vele succesvolle avonturen in Europees verband zal de naam ‘Alkmaar’ bij menig Europeaan een 
belletje doen rinkelen. Wij streven dan ook naar een goede band met zowel de club als de supporters. 
Om dat voor elkaar te krijgen willen wij het volgende voor elkaar krijgen de komende jaren:

Veiligheid is voor zowel de supporters, directie als de gemeente een belangrijk punt. Wij willen 
dan ook altijd in overleg treden met alle partijen om dit zo goed mogelijk te regelen. De VVD wil 
erop  toezien dat de afspraak om minimaal tweemaal per jaar gezamenlijk met politie, gemeente, 
 supporters en de directie van AZ om de tafel te zitten wordt nageleefd. 
Verder willen wij er ook op aansturen dat er een afgevaardigde van de supporters in de Commissie 
Stadionverboden plaats kan nemen als adviseur. Tot op heden zitten daar alleen mensen van de 
gemeente, het OM, de politie en AZ zelf in. 

Supporters moeten echt worden gezien als fans en niet als potentiele criminelen. Wij streven dan 
ook naar zoveel mogelijk vrijheid als het gaat om vrij vervoer rond de uit- en thuiswedstrijden. De 
mindset betreft vrij vervoer moet dan ook ‘Ja, tenzij..’ zijn in plaats van ‘Nee, mits..’. AZ supporters 
zorgen voor weinig problemen en hebben ons gelijk bewezen door prima om te gaan met het plan 
van de VVD om weer echt bier te gaan schenken in het stadion. In het verlengde daarvan zullen wij 
plannen voor het plaatsen van schermen in de stad tijdens finales of kampioenswedstrijden zoveel 
mogelijk steunen.

De VVD streeft naar de meest sfeervolle plek om huldigingen plaats te laten vinden. Het Waagplein 
is voor velen de gedroomde plek om de helden te eren, alleen is dit qua capaciteit en veiligheid niet 
mogelijk. Ook het Canadaplein is om die reden geen optie. Aan de Kanaalkade zitten, ondanks de 
succesvolle huldiging in 2009, ook wat veiligheidsrisico’s. Wij willen echter altijd kijken naar mooie 
alternatieven en denken daarbij bijvoorbeeld aan de drafbaan in de Hout. Historisch gezien ook  
een mooie plek.
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8. Onderwijs en cultuur

Onderwijs

█  Opleiden voor werk. 
█  Hou de basisscholen in onze dorpen open.
█  Openbaar onderwijs binnen redelijke afstand.
█  Meer technisch innovatief onderwijs. 

Hoe beter de aansluiting tussen onderneming en onderwijs hoe beter de kans op werk. Stop met 
opleiden voor banen die er in de (nabije) toekomst niet meer zullen zijn en leidt op voor banen die 
eraan zitten te komen. Ga hierover in gesprek met toonaangevende locale en regionale bedrijven en 
laat hun behoefte leidend zijn. 

De gemeente Alkmaar kent sinds de fusie een groot aantal kleine dorpen maar ook wijken waar de 
basisscholen onder druk staan. Er is de laatste twintig jaar weinig gebouwd in het buitengebied en 
daardoor is de vergrijzing veel groter in de kleine dorpen. Een school is een belangrijke basisvoor-
ziening. Het is een dorpse ontmoetingsmogelijkheid voor ouders en kinderen. Het gebouw wordt vaak 
multifunctioneel gebruikt. Daarom wil de VVD zich maximaal inzetten om de basisscholen in de kleine 
dorpen te behouden. Zoals de VVD zich sterk maakt voor de St. Michaëlschool in Zuidschermer.  
In verschillende wijken van Alkmaar ontstaan problemen met basisscholen vanwege een schoolstrijd 
tussen rivaliserende schoolbesturen. De VVD vindt dat onacceptabel het gaat immers altijd om het 
belang van het kind. En roept de schoolbesturen op om te gaan samenwerking waar mogelijk in het 
belang van het onderwijs en het kind. 

De VVD vindt dat ouders het recht hebben op openbaar onderwijs voor hun kinderen binnen een 
 afstand van maximaal 6 km. Als aan het afstandscriterium niet kan worden voldaan dan zal de 
 gemeente voorzien in leerlingenvervoer.

Van oudsher is Alkmaar sterk in het technische onderwijs zoals de HTS. De inzet van de VVD is een 
verdere doorontwikkeling en modernisering van het onderwijs. Een integrale technische kolom die 
een naadloze doorstroming mogelijk maakt van VBMO, MBO naar HBO met een sterke koppeling 
naar het bedrijfsleven en onderzoek. Onderscheidend onderwijs waarbij gedacht kan worden aan 
 datascience, energie innovatie en agri & food.

De samenwerkingen met onderzoekinstellingen zoals ECN-TNO en het wetenschappelijk onderwijs 
(VU) versterken het unieke karakter van het technisch innovatieve onderwijs in Alkmaar.

VVD wil dat Alkmaar ook vanuit de kennisregio meedoet in Terratechnica waar onderwijs, overheid en 
bedrijfsleven samenwerken. Studenten krijgen de unieke kans om al tijdens hun studie te werken in 
fieldlabs op het gebied van energietransitie, energie innovaties en duurzame landbouw. Hetgeen leidt 
tot een krachtige overgang naar de arbeidsmarkt ofwel WERK.



45

Cultuur

█  Meer ondernemerschap bij de grote vijf culturele instellingen. 
█  Vermelden subsidie per kaartje.
█  Behoud monumenten door stimuleren van culturele activiteiten.
█  Boerderijen geen verplichte monumentenstatus.
█  Populaire kunst boven “verantwoorde” kunst (geen paardenparades meer).

De grote vijf culturele instellingen Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk, Bibliotheek, Stedelijk 
museum, Artiance, Poppodium maken bijna 90% uit van het cultuurbudget. De tijd is rijp om meer 
ondernemerschap in te voeren. En de afhankelijkheid van subsidies te verminderen.  
In de komende raadsperiode van 90% naar 70% ofwel 5% per jaar vanaf 2019. De totale subsidie 
wordt met dat bedrag verlaagd.

Het is goed om te benadrukken wat de maatschappelijke kosten zijn van een cultuurinstelling.  
Het maakt inzichtelijk wat er met gemeenschapsgeld gebeurd. En geeft handvatten bij verkiezingen. 
Daarom wil de VVD dat op elk toegangskaartje of abonnement het subsidie bedrag wordt vermeld.

Door het organiseren van kleinschalige culturele activiteiten kunnen inkomsten worden gegenereerd 
om monumenten te behouden. Daarnaast bevorderen we ook de leefbaarheid van dorpen, kernen  
en wijken. Goede voorbeelden daarvan zijn het Museum In ‘t Houten Huis om de Rijp en  
De Museummolen in de Schermer. De ruimte die ontstaat bij de grote vijf instellingen kan hiervoor 
extra worden ingezet.

32,7 % 
Theater De Vest en  

Grote Sint Laurenskerk

20,8 % 
Bibliotheek

20,4 % 
Stedelijk Museum

9 % 
Artiance

10,9 % 
Overige

6,2 % 
Poppodium

Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk

€ 13,66 subsidie per bezoeker 

Bibliotheek 

€ 5,65 subsidie per ticket

Stedelijk museum 

€ 61,60 subsidie per ticket

Artiance

€ 12,71 subsidie per ticket

Poppodium

€ 27,93 subsidie per ticket
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Door de fusie is Alkmaar vele boerderijen rijker. Deze boerderijen zijn vaak van onschatbare 
waarde. De VVD wil de keuze volledig bij de particuliere eigenaar laten of het pand al dan niet 
tot  gemeentelijk of rijksmonument wordt aangewezen. Vanuit het vertrouwen dat het particulier 
 eigenaarschap al eeuwen lang garant staat voor het behoud van deze monumentale boerderijen.  
De VVD wil daarnaast meewerken aan een permanente tentoonstelling van landbouwwerktuigen  
(bv in Polderhuis).

VVD wil de toegankelijke kunst/cultuur in de komende periode stimuleren. Vanuit het initiatief van 
enthousiaste inwoners ontstaan de meest interessante voorstellingen en evenementen.  Voorbeelden 
van kunst/cultuur voor en van onze inwoners is het Midwinterfeest in de Rijp. Een weekend vol 
optredens in het monumentale centrum dat voor de gelegenheid wordt omgetoverd in een 
 sprookjesachtig dorp in Kerstsfeer. Een ander voorbeeld is Kaeskoppenstad waar Alkmaar teruggaat 
naar de 16e eeuw en de meest glorieuze periode uit de Alkmaarse geschiedenis herleefd wordt. En 
niet in de laatste plaats de jaarlijkse viering van het Alkmaars ontzet op 8 oktober. Een feest voor 
Alkmaarders en door Alkmaarders. Andere voorbeelden van populaire cultuur zijn het amateurtoneel, 
koren en muziekverenigingen. Wat de VVD perse niet meer wil is de elitaire/verantwoorde kunst/
cultuur zoals de paardenparade waar weinig mensen iets van hebben begrepen en veel inwoners zich 
aan hebben gestoord.



Foto: Taco Witte



48

9. Wonen en omgeving

Wonen

█  Nieuwbouw woningen zoveel mogelijk welstandsvrij!
█  Op Overstad maken we hoogbouw mogelijk.
█  Focus verleggen van sociale huurwoningen naar vrije sector huurwoningen.
█  De regionale afspraak van minimaal 30% sociaal wordt geschrapt.
█  De senioren- en jongerenlabels komen weer terug.
█  Er moet meer studentenhuisvesting komen!

De afgelopen jaren zijn vele mooie woningbouwprojecten opgeleverd in de gemeente Alkmaar.  
U kunt denken aan nieuwbouwwijk de Nollen (Oost- en West), nieuwbouwwijk de Vaart, de eerste fases 
van de Pauw in de Rijp, het Jaagpad op het Schermereiland, de Polderhof in Oudorp, etc.  
Er zijn ook locaties waar nog steeds gebouwd wordt zoals de Vroonermeer-Noord of locaties waar de 
plannen al vergevorderd zijn zoals de Randersdijk in het Ooijevaarsnest, de latere fases van de Pauw 
in de Rijp, het dorpshart in Stompetoren, het appartementencomplex op de plek van de oude Extase 
in het  centrum en woningproject de Hollandsche Tuin op Overstad. Ook op het Nuon-terrein aan de 
Helderseweg ziet de VVD graag woningbouw komen. Op Overstad (onder andere het  Ringersgebouw 
en directe omgeving) kan wat ons betreft flink de hoogte in gebouwd worden. Dit is passend in  
deze omgeving.

De VVD ziet nieuwbouwprojecten graag ontwikkeld worden en kijkt daar met een zeer positief 
oog naar, dit geldt zowel voor stadse plannen als kleinschalige initiatieven in het buitengebied. 
Wij  toetsen scherp op de afgesproken parkeer- en groennormen en indien daaraan voldaan wordt 
werken wij verder graag mee. De VVD wil dat er dan vervolgens terughoudend met welstandsregels 
wordt omgegaan. Dat mag u natuurlijk ook van een liberale partij verwachten. 

In de regio Alkmaar is een percentage afgesproken van ‘minimum 30% sociaal bij nieuw te bouwen 
huur- of koopwoningen’. Die afspraken worden makkelijk gehaald. We zien echter –dat blijkt uit 
onderzoeken van gespecialiseerde bureaus- dat de benodigde voorraad sociale woningen in Alkmaar 
voldoende is. De komende jaren zal de grootste vraag naar woningen in het middensegment (vrije 
sector) zijn en zullen daar ook de grootste tekorten aan zijn. De VVD wil daarom dat de focus meer 
verlegd wordt naar éénpersoonshuurwoningen in de vrije sector bij nieuw te bouwen woningen.  
De afspraak van minimaal 30% sociaal kan dan wat ons betreft geschrapt worden, zoals 
woningbouw corporaties zelf overigens ook willen.

Het aantal éénpersoonshuishoudens gaat in de komende decennia flink toenemen is de  verwachting. 
Deze groep bestaat voor een groot deel uit jongeren. Tegelijkertijd blijven senioren steeds  langer 
thuiswonen. Alkmaar moet meer gaan inspelen op deze twee ontwikkelingen en het aanbod 
 daarop aanpassen. In de praktijk zien we dat we voor zowel senioren als jongeren de beschikbare 
 budgetten onvoldoende specifiek kunnen toewijzen. Daarom moeten zowel het seniorenlabel als het 
 jongerenlabel weer terugkomen in de huisvestingsverordening. 
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De VVD wil van Alkmaar een echte studentenstad maken en daarom moet er onder andere meer 
studentenhuisvesting komen. Onderzoek van Inholland heeft ook aangetoond dat daar vraag naar is. 
De gemeente moet daarom samen met relevante partijen (woningbouwcorporaties, ontwikkelaars) 
zorgdragen voor minimaal 100 nieuwe studentenwoningen. 

Tot slot moet de regeling startersleningen worden voortgezet en komt er pilotbudget voor een nieuw 
op te zetten regeling blijversleningen, voor ouderen die langer zelfstandig thuis willen blijven wonen.
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Ruimtelijke ordening

█  Zeer terughoudend omgaan met het opleggen van allerlei welstandelijke regels.
█  Vasthouden aan de parkeernorm en waar mogelijk een kleine verhoging.
█  Na jaren gedoogbeleid in het buitengebied moet gemeente maximale inspanning 

 v errichten naar mogelijkheid tot legalisering van illegale situaties.
█  Geef mensen de kans het terrein voor, naast of achter hun woning zelf te kopen en  

in te richten. 
█  Leegstaande kantoorpanden worden zoveel mogelijk omgevormd naar woningen.
█  De gemeente stimuleert transformatie van bedrijventerreinen Oudorp en Overdie.

Van een liberale partij mag u verwachten dat er zuinig met het opleggen van allerlei regels wordt 
omgesprongen. De gemeente moet niet tot in de details willen regelen hoe uw woning, bedrijfspand, 
etc. eruit ziet (uitzonderingen daargelaten, zoals de historische binnenstad en het dorpsgezicht van 
de Rijp). Mensen en organisaties zoals woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars blijken dat 
vaak heel goed zelf te kunnen. Het is ook in hun eigen belang om dat verantwoord te doen, want een 
lelijk huis verkoopt niet of minder goed. In de afgelopen jaren is er in de nieuwe welstandsnota al 
behoorlijk gedereguleerd en wat de VVD betreft wordt die lijn voortgezet.

Eén van de regels waar we wel zwaar aan tillen is de parkeernorm. We hebben deze normen niet voor 
niets, ze dienen er namelijk toe om parkeerproblematiek in de toekomst te voorkomen. Wij kunnen 
ons voorstellen dat er flexibeler wordt omgesprongen met parkeernormen bij functiewijziging 
bij  bestaande bouw (een eigenaar kan immers niet altijd even extra parkeerplaatsen aanleggen), 
maar we willen vasthouden aan de parkeernorm bij nieuwbouw. Wij stellen bij woningen zelfs een 
 verhoging voor van 1.7 naar 2, want de meeste huishoudens hebben tegenwoordig gewoon twee 
auto’s en daar moeten onze wijken op ingericht zijn.

In het buitengebied van voornamelijk de voormalige gemeente Schermer komen vele gedoog 
 situaties voor ten opzichte van de geldende bestemmingsplannen. Het gaat bijvoorbeeld om een 
aanbouw, een schuurtje of een verhard pad. Nu is de VVD in algemene zin ervoor dat de regels die we 
hebben ook daadwerkelijk gehandhaafd worden. Maar in dit geval kent de praktijk vele situaties bij 
voornamelijk agrarische ondernemers die jarenlang gedoogd zijn. 

De VVD wil daarom dat de gemeente en particulieren, in samenwerking met de provincie, een uiterste 
inspanning gaat verrichten om deze situaties zoveel mogelijk te reguleren (aanpassing van het 
bestemmingsplan, etc.) zodat de situaties in overeenstemming worden gebracht met de geldende 
regels. Uiteraard waar dat mogelijk is. Want agrarische ondernemers die onnodig financieel gepakt 
worden door bestuurlijke boetes, dat wil toch niemand?

De VVD vindt het belangrijk dat bewoners de kans krijgen om stukken grond voor, naast of achter hun 
woning of tuin zelf te kopen of in bruikleen te krijgen, om die zelf te kunnen inrichten met groen.  
Dit scheelt de gemeente geld qua onderhoud, maakt de buurt mooier en is goed voor de 
 betrokkenheid van onze inwoners bij hun buurt of dorpskern. Eigen verantwoordelijkheid van onze 
inwoners staat voor de VVD voorop. Inwoners verdienen daarvoor het vertrouwen van de gemeente.
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De VVD wil een optimale invulling van de bebouwing in Alkmaar en dat betekent dat het overschot 
aan kantoorlocaties moet worden teruggebracht. De gemeente gaat daarnaast meewerken aan  
de omvorming van leegstaande kantoorpanden naar woningbouw en heeft daar ook een 
 stimuleringsfonds voor beschikbaar. De VVD suggereert hierbij het creëren van extra studenten-
huisvesting.
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Duurzaamheid

█  De overheid is met duurzaamheid vooral faciliterend en moet duurzaamheid  
niet afdwingen.

█  Richt je op onderzoek en innovatie qua duurzaamheid.
█  Géén milieuzone in Alkmaar. 
█  Géén nieuwe windturbines in de stad Alkmaar of het prachtige open polderlandschap 

van Schermer en Graft-de Rijp.

Duurzaamheid is de toekomst en daar is de VVD zeker voor. Grondstoffen raken nu eenmaal op, en 
we willen onze kinderen ook graag in een mooie en leefbare omgeving zien opgroeien. Er zijn allerlei 
innovatieve initiatieven in de gemeente Alkmaar, zoals de biovergasser en de nieuwe bodemwas-
installatie bij de Huisvuilcentrale (HVC). De gemeente Alkmaar doet al heel veel goeds op het terrein 
van duurzaamheid. Waar wij kritisch op zijn is wanneer inwoners of bedrijven in hun keuzevrijheid 
 beperkt gaan worden. Warmtenet is daar een mooi voorbeeld van. In de kern is het heel goed dat 
overtollige restwarmte van de HVC gebruikt worden om woonwijken in Alkmaar te verwarmen, maar 
het is voor de VVD echt noodzakelijk dat mensen daar hun keuzevrijheid behouden en er vanaf 
kunnen als zij dat willen. Wij zijn om die reden ook zeer kritisch op de verplichtende aardgasvrije 
woonwijken.

Als er geld aan duurzaamheid in onze gemeente wordt uitgegeven wil de VVD dat dit niet gaat naar 
allerlei ‘leuke’ experimentele kleine projecten maar naar onderzoek naar bijvoorbeeld het opslaan 
van duurzame energie. Energie van windmolens en zonnepanelen kan nu niet opgeslagen worden 
en dus ook niet bijvoorbeeld s ‘avonds gebruikt worden. Als je zo’n probleem kunt oplossen dan 
breng je echte duurzaamheid pas een stuk dichterbij. Stimuleer bedrijven om op bijvoorbeeld de 
 Boekelermeer hier onderzoek naar te doen, zoals in het Energy Innovation Park. Zo trek je weer 
 andere  bedrijven aan en brengt duurzaamheid echte innovatie en werkgelegenheid met zich mee.

De VVD is tegen de komst van een milieuzone in Alkmaar of de aanleg van een ‘cargohub’ 
(een  overslagplaats waar goederen van grote vrachtwagens overgeladen worden op kleinere 
 bestelbusjes). Omdat wij bedrijven, ondernemers en inwoners niet willen dwingen om daaraan 
mee te werken, want dit brengt veel kosten, bureaucratie en gedoe met zich mee. Ook omdat de 
 luchtkwaliteit in heel Alkmaar aan alle strenge Europese normen voldoet. De VVD kan zich alleen 
een cargo hub voorstellen als er een initiatief van de ondernemers zélf komt en zij hier op vrijwillige 
basis aan mee kunnen doen. 

De VVD wil geen nieuwe windturbines in de stad Alkmaar of het prachtige polderlandschap van 
 Schermer en Graft-de Rijp. Ze veroorzaken overlast en vervuilen het uitzicht. Wij kunnen ons wel 
kleinschalige windturbines voorstellen (max. 9,5m hoog) op bedrijventerreinen, die bedrijven zelf 
initiëren. 
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Groen en dieren

█  Elke wijk en elk dorp een eigen groenplan.
█  Meer natuurspeelplaatsen voor kinderen.
█  Meer genieten in, en van het groen.
█  Een nieuw dierenasiel is nu echt nodig!
█  Ruim baan voor de dierenambulance.
█  Paardenbakken in het buitengebied moeten kunnen.

De VVD wil dat elke wijk en elk dorp vanaf 2018 een eigen groenplan krijgt. Onze inwoners weten vaak 
heel goed aan welk groen er behoefte is in hun buurt. Wij willen dan ook dat zij mee gaan bepalen 
hoe het groenplan voor hun dorp of wijk er uit komt te zien. Tegelijkertijd kan er dan ook gekeken 
worden of er meer natuurspeelplaatsen bij kunnen komen in onze gemeente. Mooie voorbeelden 
hiervan zijn de natuurspeelplaatsen in De Nollen Oost en in de Groene Voet in Alkmaar Noord.

In de afgelopen periode heeft de VVD Alkmaar ervoor gezorgd dat er mooie houten stoelen langs de 
Singel en het Bolwerk in het centrum van de stad zijn geplaatst. De reacties hierop zijn zeer positief. 
Wij willen dan ook dat naast elke bestaande stoel er nu een tweede geplaatst wordt zodat mensen 
gezellig samen van het groen kunnen genieten. Ook willen wij dat op andere geschikte plekken in 
onze gemeente van deze stoelen geplaatst worden om meer te kunnen genieten in en van het groen.

Het huidige dierenasiel is echt niet meer van deze tijd en hard aan vervanging toe. Zo kunnen wij 
de medewerkers en de vele vrijwilligers echt niet meer hun goede werk laten doen. De VVD wil dat 
de gemeente Alkmaar samen met de andere gemeenten in de regio in 2018 gaat kijken naar een 
 oplossing en helpt ervoor te zorgen dat er nu eindelijk een fatsoenlijk dierenasiel komt in Alkmaar  
en omgeving.

De dierenambulance doet fantastisch werk en wordt gesteund door vele vrijwilligers. Vierentwintig 
uur per dag en zeven dagen per week zijn zij in touw om dieren in nood te helpen. De VVD wil dat de 
dierenambulance het zo gemakkelijk mogelijk gemaakt wordt om hun goede werk te blijven doen.  
Zij moeten daarom zonder probleem op plekken tijdelijk hun ambulance neer kunnen zetten om 
een dier te helpen zonder daarbij te worden belemmerd door parkeerregels. Geen parkeerbonnen 
of andere beperkingen dus voor onze dierenambulance. Nu is het alleen zo geregeld dat zij geen 
parkeergeld hoeven te betalen maar de VVD vindt dat in dit geval er ook soepeler met bijvoorbeeld 
foutparkeren omgegaan mag worden.

Op dit moment is het voor onze inwoners in het buitengebied officieel niet toegestaan om een 
 paardenbak bij je woning aan te leggen. De VVD vindt dat onzin! Hier moeten bestemmingsplan tech-
nisch mogelijkheden voor komen.



Foto: Iso Brown
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10. Geld en bestuur

Geld

█  Alkmaar blijft de gemeente met de laagste lasten! 
█  Behoud lage OZB tarief woningen.
█  OZB 5% verlaging voor niet-woningen, waaronder bedrijfsgebouwen. 
█  Toeristenbelasting halveren. 
█  Hondenbelasting afschaffen.
█  Subsidies zijn niet vanzelfsprekend. 
█  Erfpacht evalueren en aanpakken.

Onder leiding van de VVD zijn in de periode 2014-2018 de gemeentefinanciën in Alkmaar en  
Graft de Rijp op orde gebracht. De financiële positie werd verbeterd, de financiële spelregels zijn 
aangescherpt, lastige oude problemen weggewerkt en nieuwe problemen opgelost. Hieruit  volgen 
uitgangspunten die voor de VVD van belang zijn. Zo wordt nieuw beleid in principe uit nieuwe 
 bezuinigingen betaald (nieuw voor oud; budgetneutraal handelen) , en worden overschotten 
niet opgepot, maar gaan deze gewoon naar de Algemene Middelen. Het sociaal domein kende de 
 meeste  onzekerheid vanwege de recente overgang van Rijk en provincie naar gemeente. Voor deze 
 onzekerheid is een reserve ingesteld. In 2018 wordt de reserve afgebouwd aan de hand van de 
 jaarrekening 2017.  Het eventuele overschot gaat gewoon naar de Algemene Middelen conform  
de geldende financiele afspraken (de zogenaamde Lind-doctrine). 

Subsidies zijn niet vanzelfsprekend. Het oude stoplicht model moet geactualiseerd worden. 
 Ontvangen subsidies zijn niet bedoeld om van te gaan sparen; maar om aan het gesubsidieerde doel 
uit te geven. Als er gespaard kan worden, is de subsidie simpelweg te hoog. Dit geldt natuurlijk niet 
voor reguliere voorzieningen en reserveringen. Zo ook, vervallen gelabelde Rijks of provinciegelden 
aan de algemene middelen. Dat is toegestaan en van die vrijheid wil de VVD gebruik maken in het 
belang van onze inwoners. 

Rijksbezuinigingen worden verder natuurlijk gewoon één op één door vertaald naar de gemeentelijke 
begroting. Financiële tegenvallers worden budgetneutraal binnen het eigen programma opgevangen. 
En samenwerkingsverbanden, dan wel gemeenschappelijke  regelingen of gemeentelijke deelnemin-
gen moeten een toegevoegde waarde voor Alkmaar hebben en niet eindeloos extra geld kosten.

De VVD wil de OZB voor niet-woningen (bijvoorbeeld bedrijven, kantoren, winkels en loodsen) 
vanaf 2019 met 5% verlagen. Deze eigenaren werken hard  genoeg aan onze lokale en  regionale 
economie en werkgelegenheid, maar zien daar alleen maar regels en hoge belastingen voor 
 terug. Daarom moeten ook zij, net zoals woningeigenaren, kunnen profiteren van een financieel 
 goedkope  gemeente. De VVD wil dat de gemeente niets verdient op leges (geld voor vergunningen), 
 parkeergeld, afvalheffingen, rioollasten of andere belastingen. Deze lasten worden ten hoogste 
verhoogd om de inflatie te volgen. 
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De toeristen- en hondenbelasting zijn ingevoerd tegen het sentiment van de VVD in.  
De  recht vaardiging voor hondenbelasting zit in het feit dat het wettelijk kan. Dat hoeft dus niet, 
integendeel. Wat de VVD betreft dus snel weer afschaffen. 

De toeristenbelasting is een melkkoe, waardoor onze horecaondernemers alleen maar als duurder 
worden gezien, en dat ook nog moeten administreren. Anderzijds wordt er geïnvesteerd in toerisme, 
zodat hier een balans in moet worden gevonden. Halveren van de toeristenbelasting is een  
goed begin. 

Op diverse plekken in Alkmaar is sprake van erfpacht. De VVD wil dat dit geëvalueerd wordt, en dat 
waar mogelijk de erfpacht op een gunstige manier voor de bewoners wordt afgebouwd of aangepast. 
Wij zouden graag zien dat er op de website van de gemeente Alkmaar een rekentool komt om de 
kosten van het kopen van de grond die in erfpacht is uitgegeven te berekenen.
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Dienstverlening

█  De gemeente is er voor de inwoners en ondernemers, niet andersom.
█   Geen Stadse Fratsen in het buitengebied. Laat de Schermer en Graft-De Rijp  

in zijn waarde!
█  Alle diensten van de gemeente moeten via internet kunnen worden aangeboden  

of worden aangevraagd.
█  Alle servicepunten in het buitengebied en Alkmaar-Noord blijven gewoon open. 
█  Trouwparen mogen zelf kiezen wie ze als hun trouwambtenaar willen.
█  50 bureaucratische regels minder.
█  Openingstijden stadkantoor en servicepunten moeten niet langer, maar beter 

 aansluiten op wat Alkmaarders willen; dus op zaterdag, ‘s-morgens vroeg en\of in  
de avonden gewoon open zijn voor onze inwoners. 

De gemeente Alkmaar is er voor de Alkmaarders; een effectieve, efficiënte organisatie die zaken voor 
inwoners realiseert. De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom.
De VVD vindt dat Alkmaar haar inwoners het beste helpt door hen minder regels en minder 
 administratieve verplichtingen op te leggen, en door langer geldende vergunningen uit te geven.  
Ook wil de VVD dat de gemeente altijd toegankelijk is voor al onze inwoners. 

In De Rijp en Schermer moet daarom een gemeentelijk servicepunt blijven bestaan. De  telefonische 
bereikbaarheid via het telefoonnummer 14072 moet ook omhoog. Onze inwoners moeten er 
altijd kunnen rekenen dat de telefoon bij de gemeente snel wordt opgenomen en goed wordt 
 doorverbonden. De VVD streeft er nog steeds naar dat Alkmaar in de top 10 van de beste 
 dienstverlenende gemeenten terecht komt in 2020.

De gemeente moet van de VVD gewoon digitaal worden, maar ook gewoon op huisbezoek bij de 
Alkmaarders thuis kunnen komen met een mobiele balie. Een volledige online afhandeling van de 
diensten en producten plus printmogelijkheden moet dus ook mobiel beschikbaar komen, zodat 
maatwerk altijd mogelijk is. Sommige onderdelen van de gemeente zoals Stadswerk communiceren 
al via social media met onze inwoners. Zo wil de VVD dat de gemeente voor alle communicatie juist 
ook social media gaat inzetten. Alles draait voor de VVD immers om een snelle, goede en eerlijke 
communicatie met onze inwoners.

Bestuurlijk en ambtelijk maatwerk voor agrarische ondernemers in de Schermer en Graft-De Rijp 
is hoognodig. Dat agrarische ondernemers in de buitengebieden last hebben van Stadse Fratsen is 
de afgelopen jaren glashelder geworden. De VVD wil dat maatwerk wordt geboden, als het gaat om 
schaalvergroting, handhaving op zaken die meer dan 10 jaar gedoogd zijn in de oude gemeenten en 
als het gaat om het tot gemeentelijk monument maken van stolpen in de Schermer. 

Jouw trouwdag is één van de mooiste dagen van jouw leven. Het is geweldig dat je er in een flink 
aantal gemeenten voor kan kiezen om je door jouw beste vriend, vader, moeder, of goede kennis in 
de echt te laten verbinden. Gek genoeg is dat in Alkmaar niet mogelijk. De VVD vindt dat je zelf moet 
kunnen kiezen door wie je de plechtigheid wilt laten voltrekken, daar is overleg en afstemming met 
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de rechtbank voor nodig, maar er zijn genoeg voorbeelden van gemeenten waar dit al goed geregeld 
is. In 2018 legt de nieuwe coalitie hier een voorstel voor aan de Raad.

Het afschaffen van overbodige regels. De VVD wil met de stofkam door de APV en alle andere 
 gemeentelijke verordeningen, om zo minimaal 50 regels minder voor inwoners, ondernemers, 
 toeristen en bezoekers te realiseren. 

Onze inwoners werken meestal overdag, onregelmatig of forensen, en hebben daarom vaak geen 
tijd om in klassieke kantoortijden iets bij de gemeente te regelen. Daarom wil de VVD dat het 
 stadskantoor of het dienstencentrum in de Mare op zaterdag en in de avonden open is en ook op ten 
minste één plek ‘s-morgens vroeg, zodat burgers ook voor of na hun werk langs kunnen komen. 

De nieuwe gemeente Alkmaar heeft de snelste betaaltermijn van Nederland. De procedures bij de 
 betaling van een rekening moeten verbeteren en te worden versneld. Ondernemers waarvan de 
gemeente klant is hebben ook tijdig recht op hun geld. De gemeente moet altijd het goede voorbeeld 
geven, zeker ook bij betalingen. Dat verwacht de gemeente immers ook van haar inwoners.
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Bestuur

█  Participatie = meebeslissen.
█  Buurtondernemingen zijn geen bodemloze belastingput.
█  Gebruik Alkmaarse ideeën, van inwoners gemeente Alkmaar!
█  De Alkmaarse vlag moet dagelijks wapperen bij het gemeentehuis, het stadskantoor  

en alle servicecentra van de gemeente. We zijn trots op onze gemeente! 
█  Communiceer als gemeente open, eerlijk, zo vroeg en duidelijk mogelijk.
█  Platformen waar Alkmaarders elkaar en de gemeente vinden zijn belangrijk.  

We gebruiken verbeterdebuurt.nl om snel meldingen af te handelen. 
█  Alkmaar is een trotse, sterke en regionaal leidende gemeente die graag samenwerkt  

in het belang van de Alkmaarders!
█  We kiezen onze burgemeester.
█  Alkmaarders krijgen het “right to challenge”.

Participatie is voor de VVD iets wat je niet vrijblijvend mag verlangen van inwoners. Van te voren 
aangeven wat er verwacht wordt, en wat er met de inbreng gedaan gaat worden is het minimum dat 
Alkmaarders mogen verwachten. De VVD vindt de ideale situatie dat als je participeert, je mee moet 
kunnen beslissen. Anders is deze tijds- en energievretende participatie slechts voor de bühne, en dat 
wil de VVD onze inwoners niet aandoen. 

Inwoners weten het vaak echt veel beter dan ambtenaren of bestuurders. Geef inwoners vrijheid en 
verantwoordelijkheid. De VVD wil dat bij buurt- of wijk overstijgende collegevoorstellen, alle inwoners 
van Alkmaar (dus niet alleen de wijk of buurt waar dit toevallig gesitueerd is) als belanghebbenden 
worden gevraagd ideeën voor oplossingen aan te dragen. Gebruik de “wisdom of the crowd”, en zet 
social media daar volop voor in. Dan profiteren we volop van de kracht van Stad en Land.

Buurtondernemingen moeten van de buurt zijn. Er zijn veel goede voorbeelden te noemen, maar 
er zijn helaas ook een aantal buurtondernemingen die veel subsidie verbruiken zonder resultaat te 
leveren of helaas zelfs financiële tekorten kennen. De VVD gaat deze subsidie-slurpende instanties 
strenger controleren zodat ze resultaat gaan leveren en weer echt een bijdrage leveren aan de 
buurt. Daarnaast moeten alle buurtondernemingen in 2018 een plan aanleveren waarin staat hoe zij 
 verzelfstandigen zodat we de subsidie kunnen afbouwen.

Alles wat de gemeente Alkmaar doet, valt of staat met communicatie. Dit is wat de VVD betreft dan 
ook een van de belangrijkste taken van de gemeente. Inwoners moeten weten waar ze aan toe zijn, 
wat de gemeente doet met belastinggeld en waar ze terecht kunnen met vragen en opmerkingen. 
We stimuleren en steunen daarom platformen zoals verbeterdebuurt.nl en alkmaarvoorelkaar.nl.  

Hier kunnen Alkmaarders niet alleen elkaar, maar ook de gemeente vinden en makkelijk vragen 
 stellen of meldingen over de openbare ruimte doorgeven. Daarnaast komt er extra budget voor 
communicatie via de social media kanalen van de gemeente. 
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Alkmaar is met 107.000 inwoners historisch de leidende gemeente in het noorden van de 
 Metropoolregio Amsterdam (MRA), en als natuurlijk middelpunt van de Buch-gemeenten (Bergen, 
 Uitgeest, Castricum, Heiloo) en de HAL (Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk). De VVD wil dat  Alkmaar 
dat blijft. Daarom moet de gemeente Alkmaar vanuit eigen kracht en uit strategisch oogpunt, open 
staan voor alle vormen van samenwerking binnen, maar ook buiten de regio. Lid worden van de 
MRA, maar ook samenwerken in Buch of HAL verband is daarom essentieel. Immers, als Alkmaar 
 achterblijft en zich verschanst achter de stadsmuren, gaan de Alkmaarders er binnen vijf a tien jaar 
op achteruit. Dat mag van de VVD niet gebeuren. Dat is slecht voor de regio in het algemeen, en voor 
Alkmaar in het bijzonder. 

Nu de benoeming van de burgemeester uit de Grondwet gaat, wil de VVD Alkmaar dat de Alkmaarders 
voortaan hun eigen burgemeester kunnen kiezen. 

Alkmaarders krijgen het “right to challenge”, zodat bewoners en\of verenigingen een alternatief 
voorstel mogen doen voor de uitvoering van collectieve voorzieningen in de eigen omgeving.
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Hoe betalen wij onze verkiezingsbeloften?

De VVD vindt het erg belangrijk om u een overzicht te geven van hoe wij denken onze 
 verkiezingsbeloften te kunnen betalen. Daarom hebben wij onderstaand overzicht toegevoegd. 
Hierin staat op hoofdlijnen aangegeven wat onze maatregelen kosten en hoe zij juist ook weer geld 
opbrengen op sommige punten. Onze inwoners hebben recht op duidelijkheid, zeker ook in financieel 
opzicht. Want het is vaak maar wat makkelijk om alleen maar wat te roepen zonder aan te geven hoe 
dit ook echt te betalen is.

VVD Financieel kader begroting 2018-2021

Programma Extra geld Minder geld Saldo

Overhead 0

Algemeen bestuur 0

Burgerrelaties 0

Veiligheid 500.000 0 -500.000

Bereikbaarheid 0

Economie en Toerisme 0

Onderwijs 0

Cultuurinstellingen 0 2.400.000 2.400.000

Toegankelijk kunst 200.000 0 -200.000

Investeren in sport infrastructuur extra 5 miljoen 200.000 0 -200.000

Drempel bijzondere bijstand verlagen naar 100 % 0 50.000 50.000

Langer thuis wonen 250.000 0 -250.000

Aanpak overlastgevers 100.000 0 -100.000

Werk en inkomen 5 % minder uitkeringen 125 0 1.000.000 1.000.000

Milieu en leefomgeving 0

RO en Wonen 0

Verlagen OZB niet woningen (bedrijven) 12.582.000 5 % 629.100 0 -629.100

Afschaffen hondenbelasting 260.000 100 % 260.00 0 -260.000

Halveren toeristenbelasting 498.000 50 % 249.000 0 -249.000

Verminderen precario opbrengst 1.000.000 0 -1.000.000

positief saldo 3.388.100 3.450.000
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Hierboven ziet u dat wij 2,4 miljoen euro willen besparen door minder subsidie aan grote cultuur-
instellingen te geven. Ook gaan wij streng kijken naar mogelijk onterecht verstrekte uitkeringen. 
Samen met een aantrekkende economie (dus meer banen) willen wij daarmee proberen 5% minder 
uitkeringen in onze gemeente te verstrekken dan nu het geval is. Dit levert 1 miljoen euro op.  
Wij willen er ook voor zorgen dat minder mensen gebruik kunnen maken van allerlei regelen zoals 
gratis wasmachines, gratis fietsen en ga zo maar door. Werken moet immers lonen! Op deze manier 
denken wij in elk geval 50.000 euro te kunnen besparen.

Meer geld willen wij juist uitgeven aan veiligheid (500.000 euro) en het bestrijden van overlast 
(100.000 euro). Ook willen wij mensen die langer thuis wonen graag helpen; dit kost 250.000 euro. 
De VVD wil verder onze verenigingen zoals bijvoorbeeld koren en toneelverenigingen ondersteunen. 
Voor heel veel mensen zijn deze verenigingen in hun buurt of dorp immers ontzettend belangrijk. 
Hier trekken wij 200.000 euro voor uit. 

Als echte sportpartij willen wij graag dat zoveel mogelijk mensen kunnen sporten en hier plezier 
aan kunnen beleven. Sport is niet alleen leuk maar ook belangrijk voor gezondheid van bijvoorbeeld 
onze kinderen, de economie en de uitstraling van onze stad. Omdat sport voor de VVD en onze 
 samenleving zo ontzettend belangrijk is geven wij hier 200.000 euro extra per jaar aan uit.

De VVD wil dat u als inwoner en ondernemer van onze gemeente Alkmaar zo veel mogelijk geld 
 overhoudt elke maand. U kunt immers prima zelf bepalen wat u met uw geld doet, daar hoeft de 
gemeente niet voor u te bepalen. Daarom heeft de VVD de afgelopen jaren er al voor gezorgd dat 
de huizenbelasting (OZB) met 8% is gedaald in de gemeente Alkmaar. Voor de komende periode 
willen wij dat de hondenbelasting wordt afgeschaft en de toeristenbelasting gehalveerd. Voor onze 
 ondernemers willen wij dat de OZB voor niet woningen (bedrijven) met 5% wordt verlaagd.

In de afgelopen jaren leek het erop dat de gemeente belastingopbrengsten zou krijgen uit 
 precariobelasting. Dit blijkt nu toch niet zo te zijn. Dat geld (1 miljoen per jaar in de komende 4 jaar) 
moet nu weer ergens vandaan komen. De VVD wil daar duidelijk en eerlijk over zijn en daarom is dit 
neergezet als extra kostenpost. 

Alles bij elkaar genomen komt ons VVD programma zo op hoofdlijnen uit op een financiele balans 
tussen opbrengsten en uitgaven; we houden zelfs nog bijna 62.000 euro over. Wij gaan ook in de 
komende vier jaar weer voor een financieel gezonde en stabiele gemeente Alkmaar zoals u  
van ons gewend bent!



Foto: Kuiper Compagnons
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11. Samenwerken in de regio
De VVD wil dat er veel meer en beter wordt samen gewerkt met onze buren Langedijk,  Heerhugowaard 
en de omliggende gemeenten. Inwoners uit Heerhugowaard werken in Alkmaar, Alkmaarders 
 hebben een bedrijf in Langedijk en Langedijkers winkelen in Heerhugowaard. Denken in hokjes en in 
gemeente grenzen gebeurt door onze inwoners in de praktijk al lang niet meer, alleen nog door onze 
colleges. Het is de hoogste tijd om over onze schaduw heen te stappen en op gelijkwaardige basis  
de HAL samenwerking weer in volle glorie te herstellen. 

De VVD heeft concrete punten die voor onze inwoners echt wat opleveren. 

Deze 10 punten gaan wij uitvoeren in de komende 4 jaar:

█   Werkzaamheden aan onze wegen en bruggen die onze drie gemeenten raken zoals de 
 Leeghwaterbrug reparaties worden gezamenlijk besproken. Er wordt samen opgetrokken naar de 
provincie om onze belangen te verdedigen. 

█   In Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk presenteren we de kosten voor vergunningen en leges 
gezamenlijk. Zo hebben we goed inzicht in de verschillen, met de intentie om dit gelijk te trekken 
naar het laagste tarief. 

█   Onze HAL ondernemers vragen wij in 2018 om met een gezamenlijk plan te komen tot meer 
en een betere HAL samenwerking. In de regio zien wij veel kansen voor het stimuleren van 
 ondernemerschap en innovatie en daarmee het creëren van meer banen.

█   We willen dat het geluid van onze 200.000 inwoners te horen is in Den Haag. Vertegenwoordiging 
van de HAL gemeenten zijn zichtbaar aanwezig in de Haagse netwerken.

█   In 2018 wordt er gekeken welke gemeentelijke inkoop trajecten er allemaal in onze drie gemeenten 
lopen. Vanuit dit overzicht wordt er gezamenlijk ingekocht beginnend bij 25% van de gemeente-
lijke inkoop in 2019. De behaalde besparingen communiceren wij actief met al onze inwoners.

█   Onze colleges en burgemeesters stellen zich open op en praten op een gelijkwaardige manier 
en met respect met elkaar. Uitspraken die andere gemeenten onder druk zetten in onze regio 
in de zin van : ‘het is nu of nooit’ en ‘wij weten wel wat goed voor u is’ zijn voor de VVD dan 
ook  ontoelaatbaar en contraproductief. Zo werken we samen en al onze inwoners en bedrijven 
 profiteren hiervan.

█   Vanaf 2018 wordt er een doorstart gemaakt met het opbouwen van een gezamenlijke HAL IT 
 infrastructuur en gemeentelijke klantenservice voor onze inwoners. Het gebruik van dezelfde  
IT systemen kan de HAL gemeenten (en dus onze inwoners) geld besparen en de kwaliteit 
 verbeteren. Dit plan wordt vervolgens tot en met 2022 in delen uitgevoerd. 

█   Besluiten die grensoverschrijdend invloed hebben op onze inwoners en bedrijven, moeten in 
onderlinge afstemming én in gesprek met inwoners en bedrijven worden genomen. 

█  Onze regio zetten we op de kaart! Daarom zijn wij groot voorstander van de ontwikke ling van een 
gezamenlijke identiteit van Noord Holland Noord, namelijk ‘Holland boven Amsterdam’.  
We presenteren ons als één gebied aan onze bezoekers. De VVD geeft deze plannen prioriteit, 
zodat we als regio het toerisme, en daarmee de regionale economie, een extra boost geven.

█   De mate van invloed en controle op gemeenschappelijke regelingen zoals de GGD, Veiligheidsregio 
en de Huisvuilcentrale (HVC) is beperkt. Wij willen hier veel beter over geïnformeerd worden en 
tot gezamenlijke afstemming komen met de HAL gemeenten. Daarom willen we een gezamenlijke 
vergadering met de drie gemeenten bij de behandeling van gemeenschappelijke regelingen. 
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Regionale samenwerking is voor de VVD meer dan alleen een nieuwe HAL samenwerking en goed 
overleg met de omliggende gemeenten. Net zoals de wereld niet ophoudt bij de gemeentegrens 
houdt deze ook niet op bij de grens van onze regio. Een goed contact met de regio Amsterdam 
is voor onze regio zeer belangrijk. De VVD wil dat de HAL gemeenten met NHN meer aansluiting 
zoeken bij de MRA (Metropool Regio Amsterdam) samenwerking. Veel van onze inwoners werken in 
en  rondom Amsterdam; ons geluid moet in de MRA dan ook zo goed mogelijk gehoord worden en we 
lossen samen problemen op zoals te drukke treinen en overvolle wegen.
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Afbeelding 1. 

Cultuurinstelling Subsidie bedrag (in €) % totaal subsidie Aantal bezoekers Subsidie per bezoek

Theater De Vest 
De Grote St Laurenskerk

Bibliotheek

Stedelijk Museum

Artiance

Poppodium

Subtotaal (5 grote instellingen)

Totaal

Afbeelding 2

Programma Geld nu

Overhead

Algemeen bestuur

Burgerrelaties

Veiligheid

Bereikbaarheid

Economie en Toerisme

Onderwijs

Cultuurinstellingen

Toegankelijk kunst

Investeren in sport infrastructuur extra 5 miljoen

Drempel bijzondere bijstand verlagen naar 100

Langer thuiswonen

Aanpak overlastgevers

Werk en inkomen 5 minder uitkeringen

Milieu en leefomgeving

RO en Wonen

Verlagen OZB niet woningen (bedrijven)

Afschaffen hondenbelasting

Halverentoeristenbelasting

Verminderen precario opbrengst

positief saldo


