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2.0 Voorwoord
Kundig, duidelijk, betrouwbaar, echt Alkmaars en altijd eerlijk. Als geboren en getogen
kaaskop, ben ik er apetrots op om weer de nummer 1 te mogen zijn voor de VVD in de
gemeente Alkmaar. Want dat is bijzonder. Samen met het fantastische VVD-team van
tientallen Alkmaarders, Schermers, Grafters en Rijpers zal ik keihard knokken voor het
beste resultaat voor onze mooie gemeente.
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 die
uw wijk, uw buurt en uw straat gewoon echt zelf kennen. Wat kunt u van ons
verwachten? Nou,dat wij voor Alkmaar zijn. Voor Graft. Voor De Rijp. Voor de Schermer.
En wij dus zorgen voor lage belastingen, goede voorzieningen, en een mooie en fijne
gemeente waar het goed wonen, ondernemen en ontspannen is. Want zo is het nu en zo
moet dat blijven,
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2.0 Voorwoord
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
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2.0 Voorwoord
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, Wij zijn voor Alkmaar, voor Graft,
voor De Rijp, voor de Schermer.
Wie doet wat
Als politiek leider van de VVD van gemeente Alkmaar ga ik strijden voor het beste
resultaat in onze geschiedenis. Na een bewogen raadsperiode, waar we toch gewoon
gedaan hebben wat we u beloofd hebben, is dat iets wat mogelijk en haalbaar is. Met 36
hele goede kandidaten die uit de gehele gemeente Alkmaar komen ook uit de dorpen
heeft u een zeer goede keus. Stem dus op één van die lokale liberalen bij u in uw buurt.
Het is vast geen onbekende. Want wij kennen de stad, het dorp en de bedrijven. En u
kent ons.
Tot slot, wens ik u veel leesplezier met onze plannen voor Alkmaar, Graft- en De Rijp en
Schermer.
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3.1 Criminaliteit op straat
aanpakken met camera’s
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”.
Concreet geld voor camera’s.
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3.2 Overlast
hard aanpakken
•		 Meldpunt waar inwoners 24 uur per dag en 7 dagen per week meldingen van
		 overlast en onveiligheid kunnen doen.
•		 Uitgaansverbod voor daders van seksuele straatintimidatie.
•		 Aanpak hondenpoep boetes voor hondenbezitters in overtreding.
•		 Meer Boa’s met bodycam om de harde aanpak mogelijk te maken.
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3.3 1.000 woningen
per jaar erbij!!
•		 Het tempo van woningbouw gaat omhoog naar 1.000 woningen per jaar.
•		 15% betaalbare huurwoningen tussen 750 en 1.000 euro
		 15% sociale koop- en huurwoningen.
•		 Statushouders worden gehuisvest in tijdelijke sobere woonruimte waardoor
		 huurwoningen beschikbaar blijven voor de woningzoekenden.
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3.4 Vergroenen
stad en dorpen
Dit kunnen we doen omdat we 15.000 woningen gaan we bouwen langs het kanaal en aan
de randen van de stad. Het is niet nodig om in onze stad en dorpen grasveldjes of open
plekjes vol te bouwen. In tegendeel: de VVD gaat de de leefomgeving verbeteren door
meer bomen te planten en groen aan te leggen.
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3.5 Trots op onze historische levendige
winkelstad die we nog mooier willen maken
Alkmaar is een prachtige stad waar we als VVD van de gemeente Alkmaar heel trots op
zijn. De VVD wil de oude binnenstad verfraaien door onze winkelstraten te vergroenen.
Het maken van een natuurlijke verbinding tussen het centrum en Overstad en blijvend te
investeren in de aantrekkelijkheid van de gemeente Alkmaar daar staat de VVD voor
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3.6 Een extra groot
sportevenement per jaar
Alkmaar heeft in de afgelopen raadsperiode mooie sportevenementen gekend, die de
stad nog meer bekendheid hebben gegeven zoals het EK wielrennen en het Tata Steel
Chess Tournament. De VVD Alkmaar wil elk jaar een extra groot sportevenement
organiseren in de komende raadsperiode
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3.7 VVD Gemeente Alkmaar
koestert onze dorpen
Dorpsscholen en gemeentelijke service punten blijven open. Daarnaast meer aandacht
voor weg- en kade onderhoud; ten slotte: wonen is belangrijk voor de leefbaarheid, het is
onvermijdelijk dat dit ook gebeurt in het huidige BPL (bijzonder provinciaal landschap).
Concrete projecten zijn Baanbreker, De Mieuwijdt en Stompetoren West.
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4.1 Wonen
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		

Alkmaars Kanaal
Voorrang voor Alkmaarders bij betaalbare woningen
Geen voorrang voor statushouders
Scheef wonen aanpakken
Studenten – en jongeren huisvesting blijven stimuleren
Midden huurwoningen bouwen (minimaal 15 %)
Opkoopbescherming
Verduurzaming woningvoorraad • Nieuwbouwprojecten
Stimuleren van kleine (particuliere) woningbouwinitiatieven ook in de dorpen.
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4.1 Wonen
Alkmaars Kanaal.
De VVD van de gemeente Alkmaar is trots op het megabouwproject “Het Alkmaars
Kanaal”. In de afgelopen raadsperiode heeft de VVD coalitie indrukwekkende plannen
ontwikkeld om langs de oevers van het Noord-Hollands Kanaal circa 15.000
nieuwbouwwoningen te realiseren. De VVD wil niet alleen appartementen bouwen, maar
ook huizen met tuinen; grondgebonden woningen. Hiermee voldoet de gemeente
Alkmaar aan de vraag vanuit de Alkmaarse woningmarkt. Er wordt gebouwd voor ieder
wat wils en er is veel ruimte voor groen, duurzaamheid, bereikbaarheid en parkeren.
Met dit project is een betaalbare woning (15% sociaal 15% betaalbare huurwoningen)
voor veel Alkmaarders bereikbaar. Wij vinden ook dat een eigen woning geen melkkoe
mag worden door hoge belastingen. Dus wil de VVD van de gemeente Alkmaar geen of
slechts een beperkte verhoging van de OZB; indexatie ten behoeve van inflatie. Huren en
koopprijzen moeten omlaag door meer aanbod en de doorstroom in de sociale
huursector moet worden verbeterd. De VVD van de gemeente
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4.1 Wonen
Alkmaar wil de komende jaren vooral de nadruk op onderstaande hoofdzaken:
Voorrang voor Alkmaarders bij betaalbare woningen VVD wil het met spoed mogelijk
maken dat Alkmaarders voorrang gaan krijgen voor betaalbare woningen in de
gemeente. De grens van de betaalbaarheid zal gelijk gesteld worden aan de zogenaamde
NHG norm van 355.000 euro. In de huidige voorstellen van het kabinet zal de toewijzing
aan Alkmaarders voor maximaal 30% van het aantal beschikbare woningen gelden.
Geen voorrang voor statushouders.
Statushouders krijgen nu via de SVNK met voorrang een huurwoning. Dat betekent dat
zij eerder een huurwoning krijgen dan mensen die al (heel) lang op de wachtlijst staan.
De VVD vindt het voortrekken onjuist. Statushouders kunnen uiteraard rekenen op een
tijdelijk basiswoonvoorziening maar moeten net als ieder ander eerst woonduur
opbouwen voordat zij in aanmerking komen voor een huurwoning. Dus geen voorrang,
degene die het langst wacht, heeft de eerste rechten.
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4.1 Wonen
Scheef wonen aanpakken.
De huur- en koopmarkt zit totaal op slot. Senioren wonen soms alleen in een (te) grote
huurwoning terwijl gezinnen in een klein flatje moeten wonen.
Senioren verleiden de grotere woningen te verlaten maar wel een alternatieve
woningruimte aanbieden die past bij hun situatie. Dit kan door het bouwen van voor hen
geschikte en aantrekkelijke woningen en door financiële drempels weg te nemen.
Bijvoorbeeld door het stimuleren van corporaties om met huurbehoud huurders te laten
doorstromen naar een kleinere woning. Hiermee wordt de woonvoorraad beter verdeeld.
Studenten- en jongeren huisvesting blijven stimuleren.
De VVD vindt dat er de komende jaren serieus werk gemaakt moet worden van
jongeren- en studentenhuisvesting. Alkmaar moet aantrekkelijk blijven voor jongeren en
daar hoort zelfstandige woonruimte bij. Wij zoeken de oplossing in flex wonen zoals
prefab woningen.
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4.1 Wonen
Midden huurwoningen bouwen.
Er bestaan voor sociale huurwoningen lange wachtlijsten, en die wachtlijsten groeien.
Dit komt vooral doordat sociale huurders met hogere inkomens (scheefwoners) niet
willen of kunnen doorstromen. Het tekort aan betaalbare huurwoningen in het
middensegment is daar het probleem. Daarom wil de VVD van de gemeente Alkmaar dat
er meer midden huurwoningen gebouwd gaan worden en minder sociale huurwoningen.
Dus meer woningen met een huur tussen de 752-1.000 euro en minder woningen tot de
sociale huurgrens (752 euro). Daarom willen wij de verplichting van een derde sociaal bij
alle bouwprojecten van huur- en koopwoningen schrappen.
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4.1 Wonen
Opkoopbescherming.
Een opkoopbescherming waarmee gemeenten een rem zetten op het grootschalig
opkopen van huizen door (buitenlandse) investeerders in bepaalde wijken. Zo blijven
meer koopwoningen beschikbaar voor starters en middeninkomens. De VVD van de
gemeente Alkmaar wil een groot onderzoek starten om te kijken of dit ook voor Alkmaar
nuttig is. Met een dergelijke bescherming krijgen woningzoekenden, waaronder starters
en middeninkomens, meer kans om een betaalbare koopwoning te vinden. Dit kan in
buurten waar schaarste is aan goedkope en middel dure koopwoningen of wanneer de
leefbaarheid van een buurt onder druk staat door het opkopen van woningen voor
verhuur.
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4.1 Wonen
Verduurzaming woningvoorraad.
De VVD van de gemeente Alkmaar ziet de noodzaak van verduurzaming van de
Alkmaarse woningvoorraad. Alleen al in Alkmaar Noord staan duizenden woningen die
geïsoleerd moeten worden om betaalbaar te blijven bij de stijgende energieprijzen.
De aanpak van die woningen is ook nodig vanwege de noodzaak tot verduurzaming.
De VVD wil dat corporaties en de gemeente met een goed en betaalbaar plan komen om
de bestaande voorraad aan te passen aan de nieuwe duurzaamheidseisen.
Nieuwbouwprojecten.
De VVD ziet nieuwbouwprojecten graag ontwikkeld worden en kijkt daar met een zeer positief oog naar: dit geldt zowel voor stadse plannen als woningbouw initiatieven in het
buitengebied ook als deze in het bijzonder provinciaal landschap worden gepland. 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.
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4.1 Wonen
Stimuleren van kleine (particuliere) woningbouwinitiatieven ook in de dorpen.
Om het probleem van de woningnood op te lossen zien wij naast de grotere projecten
ook veel kansen liggen in kleine initiatieven, die veelal door particulieren worden
geïnitieerd. Wij juichen dit toe en vinden dat de Gemeente hier actief in moet
ondersteunen om dit te kunnen realiseren. In de dorpen is het ook noodzakelijk
betaalbare woningen te blijven bouwen vooral voor jongeren. Daarbij richten wij ons
vooral op de provincie om meer ruimte te creëren in het bijzondere provinciale
landschap.
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4.2 Bereikbaarheid
•		
•		
• 		
• 		
• 		
• 		
• 		
• 		
• 		

Infrastructuur laten meegroeien met de stad
Verbetering binnenring met nieuwe Bestevaerbrug
Autocapaciteit Kraspolderbrug vergroten
Westelijke ringweg krijgt ongelijkvloerse kruisingen
Huiswaarderweg wordt provinciale weg met tunnel
Meer treinen en bussen naar Amsterdam en Den Haag
Verkeersveiligheid langzaam rijdend verkeer
Herenweg bij de Nollen: paal weg
Vrije rechtsaffer Oudorp naar Nollenweg bij Kolping boys
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4.2 Bereikbaarheid
Infrastructuur laten meegroeien met de stad.
Hoofdlijn van dit hoofdstuk is hoe de infrastructuur van de gemeente Alkmaar kan
meegroeien met de stedelijke ontwikkeling. In dit hoofdstuk proberen we zo concreet
mogelijk aan te geven wat onze keuzes zijn. Dat gaat over bereikbaarheid van uw woning
met de auto, motor of fiets. In het hoofdstuk parkeren brengen we een oplossing om ook
met de auto ons prachtige centrum te bereiken. Essentie is niet eerst 15.000 woningen
bouwen en dan de verkeer- en parkeerknelpunten gaan oplossen maar eerst investeren
in de verbetering van de wegen, kunstwerken, het openbaar vervoer en
parkeervoorzieningen. En dan mag en kan de gemeente pas echt groeien met 30.000
inwoners. Ofwel eerst bewegen dan bouwen!
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4.2 Bereikbaarheid
Verbetering binnenring met nieuwe Bestevaerbrug.
De verkeersdruk richting de binnenstad van Alkmaar wordt de komende jaren steeds
hoger. Met het éénrichtingsverkeer op de Bierkade hebben we een serieus probleem in
de bereikbaarheid van onze binnenstad, maar ook van de parkeergarage Schelphoek.
De vele kilometers die nu worden omgereden leiden daarnaast ook nog tot een enorme
vervuiling en uitstoot van CO2. Alkmaar is toe aan een volwaardige binnenring met
goede radialen richting onze buitenring. In grote lijnen bestaat dit netwerk al, maar deze
is nog niet gesloten en diverse kruisingen zijn verre van optimaal m.b.t. doorstroming en
veiligheid. Zo ontbreekt er naast de Leeghwaterbrug nog een goede binnenstedelijke
verbinding tussen Overdie en Oudorp. De nieuwe Bestevaerbrug voor auto en fietser
moet er dan ook komen om deze verbinding te realiseren. Tevens moet dit ook een
volwaardige brug worden voor alle verkeersgebruikers (auto en fietsers) in twee
richtingen waarbij deze verkeersstromen gescheiden moeten worden.
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4.2 Bereikbaarheid
We nemen jullie mee in onze visie omtrent de binnenring. Na de Bestevaerbrug vervolgt
de binnenring zijn weg richting de Nieuwe Schermerweg – Noorderkade – Noorderstraat
– Geestersingel - Kennemersingel – Kennemerstraatweg – Juliana van Stolberglaan –
Koelmalaan en weer aansluitend op de Bestevaersbrug.
Om deze veilige en vlotte doorstroming te kunnen realiseren is het nodig om op deze
route de verkeerstromen zoveel mogelijk te scheiden, maar ook de voorrangssituatie aan
te passen op de grootste rijstroom. Zo is bijvoorbeeld de Bergermeerrotonde en de
aansluiting van de Geestersingel op de Bergerbrug niet meer van deze tijd.
Onoverzichtelijke kruisingen waar het wachten is op ongelukken en die tijdens de spits
tot enorme opstoppingen leiden.
Belangrijke radialen naar de buitenring, zoals de Helderseweg, Kennemerstraatweg,
Bergerweg en Vondelstraat zijn druk en veelal onoverzichtelijk. Deze wegen moeten
veiliger gemaakt worden. De spooronderdoorgang bij de Helderseweg juichen wij dan
ook van harte toe!
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4.2 Bereikbaarheid
Autocapaciteit Kraspolderbrug vergroten.
De Nieuwe Schermerweg is een belangrijke verkeersader van de ring naar Oudorp en het
stadscentrum de bottleneck is de Kraspolderbrug. Het uitbreiden van het aantal rijbanen
is noodzakelijk. Daarbij is een doorn in het oog dat slechts af en toe een half lege bus
van de vrije baan gebruik maakt terwijl het autoverkeer vastloopt. Dat gaan we anders
doen als het aan de VVD ligt er komen extra rijbanen bij desnoods door de vrije busbaan
op te heffen.
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4.2 Bereikbaarheid
Westelijke ring krijgt ongelijkvloerse kruisingen.
Wij constateren nu al op diverse momenten files op de ring. Vooral de kruising
Heilooërtolweg/Kennemerstraatweg is tijdens spitstijden enorm druk. Met het bouwen
van 15.000 woningen in Alkmaar neemt de drukte alleen nog maar toe. Ook zal
Rijkswaterstaat moeten worden overtuigd dat de ringweg op verschillende punten
verbetering behoeft door het aanleggen van ongelijkvloerse kruisingen.
En omdat het aanpakken van een enkele kruising alleen maar leidt tot verplaatsing van
het probleem, moeten op termijn alle kruisingen dan ook worden aangepakt en
ongelijkvloers worden gemaakt. Dit geldt ook zeker voor huidige fietsoversteken met
verkeerslichten bij de randweg aan de noordzijde. Voor zowel de veiligheid als de
doorstroming zijn de fietsonderdoorgangen noodzakelijk.
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4.2 Bereikbaarheid
Huiswaarderweg wordt provinciale weg met tunnel.
De Huiswaarderweg is qua structuur en functie een provinciale weg, maar valt onder de
Alkmaarse wegen. In de komende raadsperiode willen we ervoor zorgen dat de provincie
weer de wegbeheerder wordt. En daarmee ook verantwoordelijk wordt voor het
vervangen van de Huiswaarderbrug. Als het aan de VVD Alkmaar ligt wordt dat een
tunnel. Niet alleen vanwege de verbetering van de doorstroming op de Noordelijke ringweg maar ook omdat daarmee Alkmaar Noord wordt verbonden met Alkmaar centrum.
Rond de 400 extra woningen kunnen worden gerealiseerd op het vrijgekomen gebied.
Waarmee een win win situatie ontstaat tussen wonen en verkeer.
Meer treinen en bussen naar Amsterdam en Den Haag.
Bereikbare binnensteden betekent concreet meer treinen naar Amsterdam en
rechtstreekse treinen naar Den Haag. Het betekent ook dat de bus van de Rijp naar
Amsterdam geen boemeltje naar Purmerend mag worden. Tegen de provincie en rijk
zeggen wij PRACTICE WHAT YOU PREACH,
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4.2 Bereikbaarheid
Verkeersveiligheid langzaam rijdend verkeer.
De VVD van de gemeente Alkmaar hecht heel erg aan de verkeersveiligheid voor met
name het langzaam rijdende verkeer in het bijzonder de fiets.In de komende
raadsperiode willen we de top 10 onveilige fiets plekken in Alkmaar in beeld brengen.
Daarvoor stellen we in de komende raadsperiode 100.000 euro per onveilige plek
beschikbaar om de verkeersveiligheid te verbeteren. Herenweg bij de Nollen; paal weg.
Onze bewoners aan de Herenweg en naastgelegen wijken maken veel gebruik van de
voorzieningen in Sint Pancras. Maar juist op die momenten dat ze het dorp in willen is de
Herenweg afgesloten. Waanzin volgens ons. Sluipverkeer kan ook leiden tot veel
verkeersdrukte en onveilige situaties. Maar dat is geen reden om de vele bewoners
kilometers te laten omrijden. De Herenweg moet dus veiliger worden , zodat zowel
fietsers als automobilisten op een goede manier naar hun bestemming kunnen rijden.
Als blijkt dat de Herenweg niet veilig genoeg te maken is voor alle verkeersdeelnemers
moet tenminste de omwonenden van de Herenweg de mogelijkheid geboden worden om
met kentekenherkenning de spitspaal te passeren.
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4.2 Bereikbaarheid
Vrije rechtsaffer Oudorp naar de Nollenweg bij Kolping boys.
Vanuit Herenweg te Oudorp rechtsaf de Nollenweg op is in de ochtend spits een crime.
De VVD wil dan ook bij Kolping boys een vrije rechtsaffer van deze toerit maken
waarmee de wachttijden voor de automobilist verdwijnen.
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4.3 Ruimtelijke ordening
• 		
• 		
• 		
• 		
		
• 		
• 		

Huisje Boompje Parkeerplaats
Welstandsvrij bouwen
Behoud het landelijke, agrarische en groene karakter in de dorpen
Geef mensen de kans het terrein voor, naast of achter hun woning zelf te kopen en 		
in te richten.
Paardenbakken en paddocks in buitengebied
Geen windturbines of zonneweides in ons prachtige open polder landschap .
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4.3 Ruimtelijke ordening
Huisje Boompje Parkeerplaats.
Het fundament onder de plannen van het Alkmaars kanaal is gelegd. En veel projecten
staan al in de startblokken. Daar zijn wij als VVD van de gemeente Alkmaar enorm trots
op. Onze stad krijgt een prachtige injectie van mooie nieuwe woningen. Belangrijk is wel
dat elk besluit zorgvuldig wordt genomen en dat we naast het bouwen van al deze
woningen ook wel tijdig alle andere plannen voor bereikbaarheid en voorzieningen
gereed hebben. Nieuwe Gezinnen hebben scholen nodig, maar ook zorg en andere
maatschappelijke voorzieningen. Tevens is een goede en veilige bereikbaarheid een
must. Er moeten voldoende parkeergelegenheden zijn, maar ook speeltuinen voor de
kinderen en groen, zodat het ook in de buitenruimte prettig is om te verblijven.
Belangrijk is dat al deze ontwikkelingen samen met de bewoners worden vorm gegeven
en dat voldoende aandacht wordt besteed aan de participatie.
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4.3 Ruimtelijke ordening
Welstandsvrij bouwen.
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. Voor specifieke
projecten kan een kwaliteitscommissie worden ingesteld. VVD wil daarom de
welstandscommissie afschaffen.
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4.3 Ruimtelijke ordening
Behoud het landelijke, agrarische en groene karakter in de dorpen.
Voor de VVD is het van het grootste belang dat het landelijke, agrarische en groene
karakter van de dorpen behouden blijft. Daarin komen wat de VVD betreft geen
grootschalige ontwikkelingen die ons unieke landschap aantasten. Wel mogelijk zijn
kleine projecten en ontwikkelingen, in goed overleg met de bewoners. Daar hoort wat
ons betreft ook bij dat we de ondernemers in het buitengebied het niet onnodig lastig
gaan maken als hun bedrijventerrein soms net even anders wordt gebruikt dan het
bestemmingsplan voorschrijft. Goed overleg, en redelijkheid en billijkheid prevaleren
boven handhaven.
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4.3 Ruimtelijke ordening
Geef mensen de kans het terrein voor, naast of achter hun woning zelf te kopen
en in te richten.
De VVD vindt het belangrijk dat bewoners de kans krijgen om stukken grond voor, naast
of achter hun woning 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.
Paardenbakken en paddocks in buitengebied.
Op dit moment is het voor onze inwoners in de dorpen en in het buitengebied niet
toegestaan om een paardenbak bij de woning aan te leggen. De VVD vindt dat
onacceptabel. Paarden en, paardenbakken horen bij de landelijke omgeving.
Hier moeten in het bestemmingsplan mogelijkheden voor komen.
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4.3 Ruimtelijke ordening
Geen windturbines of zonneweides in ons prachtige open polder landschap.
De VVD wil geen nieuwe windturbines in de stad Alkmaar of het prachtige
polderlandschap van Schermer en Graft- en De Rijp. Ze veroorzaken overlast en
vervuilen het uitzicht. Wij kunnen ons wel kleine windturbines voorstellen op
bedrijventerreinen of boerenerven, maar uitsluitend op initiatief van de (agrarische)
ondernemer.
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4.4 Parkeren
• 		
• 		
• 		
• 		
• 		

500 extra plaatsen in parkeergarages
Kleine parkeergarages in de Waarden en de Rijp
Vergunningsparkeerplaatsen niet uitbreiden
Laadarm in plaatsen van laadpaal
Groen gaat goed samen met parkeren • Huidige parkeernorm blijft gehandhaafd

De VVD sluit de ogen niet voor innovaties op het terrein van auto gebruik. Of dit nu gaat
om het elektrisch maken van het wagenpark, het gebruik van deelauto’s of andere
mobiliteitsoplossingen. Neemt niet weg dat er nu verschillende parkeerknelpunten zijn in
en rond het centrum van de stad, in Alkmaar Noord en in verschillende dorpskernen.
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4.4 Parkeren
500 extra plaatsen in parkeergarages.
Hoewel de ruimte vaak heel schaars is willen we in het centrum de parkeergarages
vernieuwen en uitbreiden met 500 plaatsen en daarboven woningen bouwen.
• 		
		
• 		
		
• 		

De Karperton garage gaat zo snel mogelijk tegen de vlakte en wordt vervangen door
een ondergrondse garage met bovengronds wonen.
Ook de Kanaalschiereiland parkeergarage is niet meer van deze tijd. Er komt een 		
nieuwe ondergrondse parkeergarage met woningen boven op de huidige plek
Ten slotte gaan we de Singelgarage uitbreiden met 400 plaatsen.

En zoals bij veiligheid al is aangegeven alle gemeentelijke garages worden afsluitbaar en
daarmee hufterproof gemaakt. En tevens behouden we het aantal normale
parkeerplaatsen in het stadscentrum.
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4.4 Parkeren
Kleine parkeergarages in de Waarden en De Rijp.
Alkmaar Noord is gebouwd in de tijd dat het autogebruik aanzienlijk minder was dan nu
het geval is. Het aantal parkeerplaatsen zou fors uitgebreid moeten worden maar er zijn
niet of nauwelijks mogelijkheden voor. Daarom wil de VVD kleine parkeervoorziening
ealiseren op centraal gelegen plekken. VVD acht het ook wenselijk om in de drukke
dorpskernen meer parkeerplaatsen te realiseren. En waar dat niet mogelijk is om een
kleine parkeervoorziening te realiseren. Bijvoorbeeld het Wollandje in de Rijp. Daarnaast
blijft het parkeren bij winkelcentrum de Mare gratis evenals in de dorpen. Wij willen dat
de parkeergarage bij winkelcentrum de Mare beter vindbaar wordt door goede
informatieborden met het aantal beschikbare parkeerplekken. Uiteraard zullen ook in de
uitbreidingsgebieden volgens de huidige parkeernorm extra parkeerplaatsen worden
gerealiseerd. Bovendien wil de VVD dat de centrale parkeervoorziening op Overstad
tegelijkertijd met de woningbouw wordt gerealiseerd

Pagina 52.

Verkiezingsprogramma 2022

4.4 Parkeren
Vergunningsparkeerplaatsen niet uitbreiden.
We zijn tegen de ongebreidelde afname van vrij parkeren en uitbreiding van
vergunninghoudersparkeren. Behalve als de wijk ( niet de straat ) zelf daar in overgrote
meerderheid voor is en het dus zelf wil. De minimumgrens voor invoering verhogen
we daarom naar 70% voorstemmers bij een opkomst van minimaal 70%.
Laadarm in plaats van Laadpaal.
Het aantal laadpalen in woonwijken mag wat de VVD betreft niet verder gaan toenemen.
Een alternatief voor de laadpaal is de zogenaamde laad arm. Een nieuwe ontwikkeling
die de VVD graag ondersteunt middels een subsidie. De laadkabel wordt middels een
arm over de openbare weg naar de auto geleid. Daarmee vervalt de noodzaak voor
specifieke parkeerplekken. En daarmee wordt ook een hoop ergernis voorkomen als
gevolg van plakkende elektrische auto’s.

Pagina 53.

Verkiezingsprogramma 2022

4.4 Parkeren
Groen gaat goed samen met parkeren.
De openbare ruimte is in Alkmaar helaas beperkt en dan kan het soms zijn dat er extra
parkeerplaatsen aangelegd moeten worden ten koste van groen. Toch kunnen groen en
parkeren ook prima samengaan. De VVD wil dat het college serieus werk maakt van het
vergroenen van parkeerplaatsen, zo slaan we twee vliegen in één klap.
Huidige parkeernormen blijven gehandhaafd.
Essentieel is dat er voldoende ruimte blijft voor parkeren in de gehele gemeente
Alkmaar. Niet dat de auto wordt geweerd maar er juist meer parkeerruimte gaat ontstaan.
Daarom houdt de VVD alkmaar vast aan de huidige parkeernormen.
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4.5 Duurzaamheid, Klimaat, Groen
• 		
• 		
• 		
• 		
• 		
• 		

Keuze vrijheid in energie
Energie innovatie bijvoorbeeld door toepassing van geothermie en aquathermie
Energie besparen in de openbare ruimte
Geen milieuzone of verplichte deelname aan cargohub
klimaat
Woonwijken vergroenen
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4.5 Duurzaamheid, Klimaat, Groen
Keuze vrijheid in energie.
Duurzaamheid is wat de VVD van de gemeente Alkmaar betreft geen beleid van
verbieden, dwingen en duurder maken. Het gaat om het ondersteunen van innovatieve
en creatieve oplossingen die bijdragen aan een schone, leefbare en duurzame gemeente.
Een belangrijk punt daarbij is dat je de inwoners meeneemt in dit hele proces, om zo van
het begin tot eind het broodnodige draagvlak te creëren om de plannen te realiseren.
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 verplicht aardgasvrije woonwijken.
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4.5 Duurzaamheid, Klimaat, Groen
Energie innovatie bijvoorbeeld door toepassing van geothermie en aquathermie.
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. Daarnaast blijkt uit
onderzoek dat de regio Alkmaar uitermate geschikt is voor bijvoorbeeld geothermie. Wij zien dit
als een zeer interessante optie om op een duurzame wijze energie op te wekken. HVC is al
bekend met deze techniek, waardoor er al een basis is voor verder onderzoek om dit in onze
gemeente verder uit te rollen. Het investeren in innovatie trekt ook weer bedrijven naar onze
regio, wat een positieve werking zal hebben op de werkgelegenheid in onze gemeente.
Datzelfde geldt voor onze inzet op kernenergie. Met de reactor van Petten vlakbij, is kernenergie
als betrouwbare, groene en continue energieleverancier voor de Alkmaarse VVD geen vies woord.
Integendeel. De innovatieve ontwikkeling van lokaal inzetbare, veilige en stabiele mini-centrales
juichen wij daarom toe.
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4.5 Duurzaamheid, Klimaat, Groen
Energie besparen in de openbare ruimte.
De gemeente heeft wat ons betreft niet alleen een faciliterende rol als het gaat om
duurzaamheid en innovatie, we moeten ook zelf het goede voorbeeld geven. De VVD
van de gemeente Alkmaar wil daarom energie besparen in de openbare ruimte door bijv.
straatverlichting aan te passen op de aanwezigheid van voetgangers, fietsers of auto’s.
Niet alleen bespaart dat energie, het bespaart onze inwoners ook geld.
Geen milieuzone of verplichte deelname aan cargo hub.
De VVD is tegen de komst van een milieuzone in Alkmaar of de verplichte deelname aan
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.
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4.5 Duurzaamheid, Klimaat, Groen
Klimaat.
Wateroverlast is in Alkmaar een wezenlijk gevaar en dat komt niet alleen door
overstromingen van riool. Veel Alkmaarse (incl. buitengebieden) huizen staan namelijk
op houten palen. Door droogte heeft Nederland te maken met bodemverzakking. Door dit
lage grondwaterpeil komen funderingen droog te staan en gaan rotten. Hierdoor kunnen
gebouwen verzakken wat weer hoge reparatiekosten met zich meebrengt, soms wel tot
100.000,- euro.
Er is al een oplossing gekomen vanuit het landelijk Fonds Duurzaam Funderingsherstel.
Dit fonds stelt huiseigenaren van gemeenten die zich aansluiten bij dit fonds in staat
een funderingslening aan te vragen voor het funderingsherstel van woningen. Maar om
zo een lening aan te vragen moet de gemeente wel meedoen in het fonds. Wij willen dat
de gemeente een bijdrage levert aan het nationaal funderingsfonds dat is opgericht om
huiseigenaren met funderingsproblemen te ondersteunen. Om woningeigenaren hier
meer mee te begeleiden zal er ook een loket moeten komen.
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4.5 Duurzaamheid, Klimaat, Groen
Klimaat
Met de toename van hevige regenval, als gevolg van de klimaatveranderingen en doordat
de openbare ruimte zoveel bestraat is, staan straten steeds vaker blank en lopen kelders
steeds vaker onder. Pak riool-overstorten aan in combinatie met het bufferen van water.
De achterstand in het onderhoud van rioleringen dient aangepakt te worden. Wij zetten in
op planmatig klein onderhoud om groot onderhoud te voorkomen. Dit maakt het op
lange termijn goedkoper en wordt overlast voor bewoners, ondernemers en bezoekers
beperkt.
Woonwijken vergroenen.
Het is belangrijk dat er in de bestaande en nieuwe woonwijken voldoende ruimte is voor
groen. In de komende jaren gaan er veel woningen bij komen in onze gemeente, iets dat
wij als VVD van de gemeente Alkmaar enorm toejuichen. Het is daarbij echter wel
belangrijk dat er bij de ontwikkeling rekening wordt gehouden met de juiste balans
tussen steen en groen. Groen is gewoon mooi, werkt verkoelend, is belangrijk voor de
biodiversiteit en zorgt voor de nodige ontspanning in de vorm van recreatie en
speelplezier
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4.6 Water
• 		 Verbeteren vaarroutes
• 		 Minder regels pleziervaart
• 		 Stimuleren vervoer over water
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4.6 Water
Verbeteren vaarroutes.
We zijn 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.
Minder regels pleziervaart, maar bestaande regels wel streng handhaven!
Het is nu niet toegestaan om tussen 20.00 en 08.00 uur muziek op draagbare boxen/
speakers af te spelen op het water en op het Clarissenbolwerk. Daar is ook een
alcoholverbod bij gekomen. Wij vinden dat deze regeldrift veel te ver gaan. Mensen die
binnen de geluidsnormen handelen dienen vrij te zijn, wanneer ze ontspannen op de
prachtige vaarwateren van Alkmaar. Stop deze onzinnige regels.
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4.6 Water
Stimuleren vervoer over water.
Door het aanleggen van de haven in de Boekelermeer wordt het vervoer over water
gestimuleerd. De haven maakt container op en overslag mogelijk. Recreatieve schepen
kunnen aanleggen voor onderhoud of stalling. Elektrische vracht schepen kunnen hun
accu pakket in de haven wisselen. Via de haven kunnen grondstoffen worden
aangevoerd voor de productie van groen gas en gereed product zoals co2 vrij beton
worden verscheept. Het maakt het mogelijk dat grotere schepen kunnen keren en
daarmee staat ook de Leeghwaterbrug minder vaak open wat de doorstroming op de ring
bevordert. Personenvervoer over het water, bijvoorbeeld van Alkmaar-Noord naar het
centrum (of verder) en vice-versa, willen wij graag faciliteren, mits dit vanuit een
ondernemer commercieel en bedrijfsmatig wordt opgepakt.
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4.7 Dierenwelzijn
• 		
• 		
• 		
• 		
• 		

Dierenmishandeling
Nieuw dierenasiel in de regio Alkmaar
Paardenbakken en paddocks toestaan
Honden losloop gebieden
Meeuwen overlast
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4.7 Dierenwelzijn
Dierenmishandeling.
Voor de VVD is Dierenwelzijn een belangrijk thema. De gezondheid en welzijn van het
dier staan hier voor ons centraal. Dierenmishandeling vinden wij een zeer ernstig
misdrijf, en daar willen wij graag hoge straffen voor zien. Bijvoorbeeld: een levenslang
verbod op het houden van dieren, en een locatieverbod voor plaatsen waar dieren
worden gehouden of verkocht voor dierenmishandelaars.
Nieuw dierenasiel in de regio Alkmaar.
Het oude dierenasiel is niet meer van deze tijd en hoog nodig aan vervanging toe. In 2020
is dan ook besloten om het asiel te sluiten en te verplaatsen naar Purmerend. De VVD wil
dat de gemeente Alkmaar samen met de andere gemeenten in de regio in 2022 gaat
kijken naar een oplossing om ervoor te zorgen dat er nu eindelijk een fatsoenlijk
dierenasiel komt in Alkmaar en omgeving. Zo kunnen de medewerkers en de vele
vrijwilligers uit de regio in Alkmaar hun goede werk verrichten in een dierenasiel in hun
woonplaats.
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4.7 Dierenwelzijn
Paardenbakken en paddocks toestaan.
Op dit moment is het voor onze inwoners in de dorpen en in het buitengebied niet toegestaan om een paardenbak bij de woning aan te leggen. De VVD vindt dat onacceptabel.
Paarden en paardenbakken horen bij de landelijke omgeving en daarbij is het in de natte
periode diervriendelijk om de paarden op een droge ondergrond te laten staan; in plaats
van in een muffe stal.
Hier moeten in het bestemmingsplan mogelijkheden voor komen.
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4.7 Dierenwelzijn
Meeuwen overlast.
Meeuwen woonkernen uit. De VVD wil dat meeuwenoverlast stevig wordt aangepakt want
van het gekrijs worden veel Alkmaarders al jaren horendol. Ze vreten alle afvalbakken
leeg, maken veel geluidsoverlast en als je niet oppast laten ze net boven jou hun lunch
op je nieuwe jas vallen. De VVD wil dat net als in het verleden er wordt onderzocht of er
een nieuwe ontheffing om meeuweneieren te behandelen kan worden verkregen. De VVD
wil daarnaast dat de gemeente actief maatregelen neemt om te voorkomen dat meeuwen
nesten bouwen in het centrum, door daken te voorzien van netten of pinnen en in de
gemeentelijke ruimtelijke ordening te sturen op meer schuine daken bij nieuwbouw en
renovatie. Ook door te investeren in gedoogzones bv op industrieterreinen, daar slapen
geen mensen. Probeer de meeuwen zo uit de stad te lokken en de hinder te controleren.
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5.1 Zero Tolerance
• 		 Alkmaar in de top 10 veilige gemeenten van Nederland. De VVD zet hier structureel 		
		 750.000 euro extra voor in.
• 		 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.
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5.2 Criminaliteit op straat
aanpakken met camera’s
• 		 Seksuele straatintimidatie pakken we keihard aan, onze straten zijn veilig voor
		iedereen.
• 		 Zodra seksuele straatintimidatie landelijk is verboden, handhaven we het meldpunt,
		 en komen we met uitgaansverboden voor daders in Alkmaar.
• 		 Preventief fouilleren op straten en in wijken als daar aanleiding voor is.
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5.3 Overlast hard aanpakken
uitbreiding boa’s
• 		 Gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week moeten meldingen van overlast en 		
		 onveiligheid kunnen worden gedaan.
• 		 Overlast pakken we keihard aan, daarom willen we dat we ons BOA team met 5 man
		 uitbreiden en verder professionaliseren.
• 		 We handhaven de bodycams en wapenstokken, uitgaande van landelijke facilitering
		 hiervan. Hier maken we structureel geld voor vrij.
• 		 We willen ervoor zorgen dat de wijkagenten weer de wijken in gaan en er meer 			
		 agenten beschikbaar komen voor de noodhulpdiensten
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5.4 Camera toezicht
• 		 De VVD staat voor waar nodig uitbreiding van cameratoezicht, en vaker preventief 		
		fouilleren.
• 		 Overlast moet keihard worden aangepakt.
• 		 Op korte termijn wil de VVD dat we bij de 10 veiligste gemeenten van Nederland
		horen
• 		 Inzet van zowel vaste als mobiele camera’s, drones, en 5 man extra handhaving
• 		 Daarnaast wil de VVD de huidige openbare camera’s up to date houden met de 			
		 nieuwste technieken en 10 extra camera’s op plaatsen waar dat nog nodig is
		ophangen.
• 		 We willen dat Alkmaarders ook zelf een camera kunnen aanvragen als ze in hun 			
		 straat onveiligheid ervaren, deze verzoeken worden dan beoordeeld door de
		veiligheidsdriehoek.
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5.5 Buurt en wijkpreventie app
•		 Ook meer inzet op preventie in de buurten en wijken zelf.
• 		 We komen met een app waarin laagdrempelig meldingen van onveiligheid gedaan 		
		 kunnen worden. die binnen een redelijke termijn worden opgepakt en waar altijd 			
		 een terugkoppeling volgt
• 		 We hanteren hier een ja tenzij regime voor camera toezicht. Dit verschaft inzicht om
		 structurele problemen te herkennen en aan te pakken.
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5.6 Veiligheidsbalie
24/7 kunnen meldingen van onveilige situaties worden gedaan bij onze nieuwe
veiligheidsbalie of online. Bij deze balie kunnen Alkmaarders hun verhaal kwijt.
Het zorgt er onder andere voor dat meldingen die niet bij de politie gedaan kunnen
worden wel opgepakt worden door onze BOA’s.
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5.7 Veiligheidsgevoel
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. De inwoners van
de gemeente Alkmaar moeten zich allemaal veilig kunnen voelen in hun eigen huis, eigen
straat en eigen buurt. Iedere inwoner kan daarbij helpen. Maar ook meer politie agenten
in onze gemeente en een grotere inzet van wijkagenten en toezichthouders dragen daaraan bij. Onze toezichthouders zijn neutraal en uniform in hun verschijning. Religieuze
uitingen mogen en kunnen dus geen deel uitmaken van het uniform.
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5.8 integrale aanpak woonoverlast
• 		 We komen daarom ook met een integrale aanpak woonoverlast
• 		 Ook daarom houden we Alkmaar schoon, want een veilige gemeente begint met een
		 schone stad. We komen met een Schoon, Heel en Veilig aanpak.
• 		
		
		
		
		

We willen een uitbreiding van het handhavers team om de stad schoon te houden 		
en de vervuilers gaan dat betalen • Bij structurele woonoverlast door
statushouders worden zij uit hun Alkmaarse woning gezet en in een
noodwoonvoorziening geplaatst, zodat met de IND en het COA nadere afspraken 		
kunnen worden gemaakt over hun woontoekomst buiten Alkmaar.
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5.9 Extremisme en terrorisme
accepteren we niet in Alkmaar
We zijn niet naïef en zetten in op voorkomen waar het kan, aanpakken waar het nodig is.
De polarisatie in de maatschappij is ook een van de nieuwe bedreigingen voor de
veiligheid in de stad. Radicalisering en extremisme kunnen daar gevolgen van zijn.
Wij willen investeren in de sociale cohesie in Alkmaar. Welzijnswerkers en wijkteams
kunnen signalen in het vroegste stadium herkennen om, in samenwerking met
gemeente, scholen en ouders, radicalisering en polarisatie in een vroeg stadium tegen
te gaan. Het kan niet zo zijn dat de politie straks niet meer de wijken in durft te gaan.
We zijn scherp op ongewenste beïnvloeding van ondemocratische landen en pakken
misbruik aan.
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6.1 Onderwijs & Jongeren
Alkmaar een stad voor jongeren
Jongeren spelen een belangrijke rol in Alkmaar. Het is daarom ook van belang dat
Alkmaar een levendige en gezellige stad blijft voor zowel jong als oud. De VVD vindt
het belangrijk dat er voor jongeren veel verschillende activiteiten zijn waar men aan kan
deelnemen. De gemeente moet hier een faciliterende rol in spelen en de jongeren
ondersteunen in het organiseren van deze activiteiten. Als je voor jongeren invult wat ze
wel of niet leuk vinden, bestaat de kans dat je de plank misslaat. De VVD vindt het
daarom belangrijk dat jongeren ook zelf in hun eigen wijk activiteiten kunnen
organiseren in samenwerking met de jongerenwerkers. Dit zorgt voor binding,
passende activiteiten en stimuleert de ontwikkeling van de jongeren. Dit vraagt een
proactieve houding van het jongerenwerk waarbij nadrukkelijk samenwerking wordt
gezocht met de buurthuizen, sport- en vrijetijdsverenigingen en het bedrijfsleven.
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6.1 Onderwijs & Jongeren
Veilig en gezond opgroeien in Alkmaar
De VVD vindt het belangrijk dat jongeren veilig en gezond kunnen opgroeien in onze
stad. Wij zetten dan ook in op het tegengaan van alcohol en drugsgebruik onder onze
jongeren. Dit doen we niet door alleen streng te handhaven, maar juist ook door het
ontwikkelen van lokale initiatieven die risicofactoren voor middelengebruik onder
jongeren kunnen verminderen. De VVD van de gemeente Alkmaar pleit dan ook voor de
zogenaamde ‘IJslandse aanpak’, waarbij de essentie het creëren van een gezonde
omgeving waarin jongeren kunnen opgroeien is. Dit alles heeft als doel om
middelengebruik onder jongeren te voorkomen. Wij zetten hierbij onder andere in op een
gratis en passend aanbod van naschoolse activiteiten voor jongeren, het vergroten van
de ouderbetrokkenheid en een goede samenwerking tussen het onderwijs, ouders en de
sport- en vrijetijdsverenigingen.
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6.1 Onderwijs & Jongeren
Onderwijs en Arbeidsmarkt
Wij leiden mensen op voor werk en zetten in op een naadloze aansluiting tussen de
arbeidsmarkt en het onderwijs. We stoppen met het opleiden voor banen die er in de
(nabije) toekomst niet meer zullen zijn en leiden jongeren op te leiden tot vakmensen
voor de banen van de toekomst. De VVD vindt het noodzakelijk dat het onderwijs
hierover in gesprek gaat met toonaangevende lokale en regionale bedrijven en hun
behoefte leidend laat zijn.
Startkwalificatie
De VVD wil daarnaast ook dat er geen kind van school gaat zonder startkwalificatie.
Schoolverzuim wordt niet getolereerd en er moet meer worden ingezet op
leerwerktrajecten en onderwijs op maat voor jongeren. De leerwerktrajecten moeten
ingekocht worden bij marktpartijen op basis van resultaat en zijn breed beschikbaar
binnen onze gemeente.
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6.1 Onderwijs & Jongeren
Kleine scholen in dorpen blijven open
Er is de laatste jaren te weinig gebouwd in het buitengebied en daardoor is de vergrijzing
veel groter in de kleine dorpen en kernen van onze gemeente. Een school is een
belangrijke basisvoorziening, die vaak multifunctioneel wordt gebruikt en als
ontmoetingsplek voor ouderen en kinderen geldt. Om sociale cohesie en integratie te
bevorderen, kunnen scholen ook als wijkcentrum gebruikt worden. De school draagt zo
ook in bredere zin bij aan de ontwikkeling van kinderen, zoals met muziek, sport en
cultuur. De VVD wil zich maximaal inzetten om de basisscholen in onze kernen en
dorpen te behouden ook vanuit cultureel oogpunt.
Gezonde kinderen betere prestaties op school.
De VVD wil dat er meer gym, sport en beweging in het lesprogramma komt dan de
wettelijke norm van 2 uur. Dit kan in samenwerking met sportverenigingen, waar
overdag nu vaak velden en zalen leegstaan. Dit draagt bij aan een gezondere jeugd en
levert eveneens een impuls voor de clubs en verenigingen.
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6.1 Onderwijs & Jongeren
Integraal technisch onderwijs
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 data science, energie innovatie en agri &
food. Er komt speciale aandacht en prioriteit voor opleidingen die nodig zijn om de
energietransitie te faciliteren, denk bijvoorbeeld aan kennis die nodig is op het gebied
van bedrijfsisolatie, de installatiebranche, warmte koude opslag en
warmtepompeninstallaties.
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6.1 Onderwijs & Jongeren
Dependance van een Universiteit
De VVD wil daarnaast dat er in Alkmaar een dependance van een technische universiteit
komt waarbij de focus ligt op duurzaamheid, energie transitie en de maakindustrie.
Europese School
De Europese School zal zich naar verwachting in Alkmaar gaan vestigen. Er is ons alles
aan gelegen om optimale onderwijs en sport faciliteiten aan te bieden. En daarnaast een
aantrekkelijk stedelijk milieu te bieden voor de vele honderden gezinnen die in deze
regio wonen of gaan wonen. Ook is het van groot belang om de belangrijke
internationale instituten en bedrijven aan de regio Alkmaar te verbinden om de
economische en sociale structuur van Alkmaar te versterken.
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6.2 Kunst cultuur
en cultureel erfgoed
• 		
• 		
• 		
• 		
• 		
• 		
		

Meer ondernemerschap bij de grote vijf culturele instellingen.
Stedelijk museum naar locatie bibliotheek
Behoud monumenten door stimuleren van culturele activiteiten
Populaire kunst boven “verantwoorde” kunst
Geen uitbreiding broedplaatsen
Boerderijen geen verplichte monumentenstatus • Aandacht voor jubileum viering 		
Alkmaars Ontzet en het geschiedenis festival
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6.2 Kunst cultuur
en cultureel erfgoed
Meer ondernemerschap bij de grote vijf culturele instellingen.
De grote vijf culturele instellingen Theater De Vest, de Grote Sint Laurenskerk,
Bibliotheek, Stedelijk museum, Artiance en Poppodium maken bijna 90% uit van het
cultuurbudget. De laatste jaren zijn er stappen in de goede richting gezet. In de
coronatijd hebben de instellingen laten zien over voldoende veerkracht te
beschikken. De economische waarde van de instellingen is zeer groot en daarom is het
ook belangrijk dat er steeds meer ondernemerschap wordt ingevoerd. Hiermee wordt
ook een steeds belangrijker bijdrage aan een bruisende binnenstad geleverd en
vermindert dat het subsidie infuus . Dat gebeurt ook als er steeds verder ontkokerd
wordt, zoals dat nu al plaats vindt tussen bibliotheek en Artiance.
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6.2 Kunst cultuur
en cultureel erfgoed
Stedelijk museum naar locatie bibliotheek
Het stedelijk museum heeft de potentie om uit te groeien tot een landelijke parel in het
museumlandschap. Daar hoort dan ook een prominentere plek bij op het Canadaplein.
De locatie van de bibliotheek zien wij als een grotere verbetering en doet recht aan de
uitstraling die een museum hoort te hebben. De fusie tussen Artiance en de bibliotheek
maakt deze stap nog meer vanzelfsprekend want daarmee komen ook deze instellingen
bij elkaar op een grote locatie.
Behoud monumenten door stimuleren van culturele activiteiten
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 in de Rijp en De Museummolen in de Schermer.
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6.2 Kunst cultuur
en cultureel erfgoed
Populaire kunst boven “verantwoorde” kunst
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, Kaeskoppenstad, 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. Hiervoor is het nodig om ook de locaties waar het culturele en
overige verenigingsleven van de dorpen samenkomt, actief en financieel te stimuleren,
open te houden en\of te faciliteren. Want juist een actief verenigingsleven houdt een
dorpsgemeenschap vitaal en actief!
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6.2 Kunst cultuur
en cultureel erfgoed
Geen uitbreiding broedplaatsen
De VVD is geen voorstander van het uitbreiden van de broedplaatsen. De drukkerij is
wat ons betreft de tijdelijke broedplaats van Alkmaar en het Nuon terrein wordt ingericht
voor tijdelijk wonen.
Boerderijen geen verplichte monumentenstatus
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).
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6.2 Kunst cultuur
en cultureel erfgoed
Aandacht voor jubileum viering Alkmaars Ontzet en het geschiedenis festival
De VVD draagt het Alkmaars Ontzet een warm hart toe en wil veel aandacht besteden aan
het aanstaande jubileum. Ook wil de VVD het Geschiedenis festival structureel
ondersteunen vanuit het algemeen belang van het onderwerp.
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6.3 Sport
• 		 Sport is en blijft top prioriteit
• 		 Blijvend Investeren in onze prachtige sportfaciliteiten
			o Vernieuwbouw Sportpaleis
			 o Tafeltennisvereniging Pingpong krijgt een eigen locatie
			 o Nieuwbouw zwembad de Hoornse Vaart
			 o Binnen padelbanen mogelijk maken
• 		
• 		
• 		
• 		
• 		
• 		

Ontwikkeling verenigingen naar open clubs
Sport en Gezondheid
Sport op school
Alkmaar is groot in talentontwikkeling
Gemeente Alkmaar waardeert zijn topsporters.
Een extra groot sportevenement per jaar
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6.3 Sport
Sport is en blijft top prioriteit
Sport is gewoon geweldig leuk om te doen. Daarnaast is sporten ook nog eens onwijs
goed voor de gezondheid van Alkmaarders. Het is goed voor de fysieke gezondheid,
maar ook de mentale gezondheid moeten we niet onderschatten. In de corona tijd was
het moeilijk om te sporten voor veel Alkmaarders, en deze periode heeft ons des te meer
geleerd hoe belangrijk het is om te kunnen en mogen sporten. 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.
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6.3 Sport
Blijvend Investeren in onze prachtige sportfaciliteiten // Vernieuwbouw Sportpaleis
De Westrand is het belangrijkste sportgebied van Alkmaar. De Meent wordt gezien als de
sportparel van de regio Alkmaar. Het sportpaleis moet zoals beloofd vernieuwd worden,
in de afgelopen raadsperiode zijn daar de eerste stappen toe gezet. Dat moet de
komende periode goed uitgevoerd worden, zodat de Westrand nog mooier en duurzamer
wordt voor de toekomst. De VVD van de gemeente Alkmaar zou graag zien dat we in
Alkmaar voorzien in de landelijke behoefte aan sportlocaties waar internationale
wedstrijden gespeeld kunnen worden, zoals handbal, zaalvoetbal enzovoorts. Daarvoor
hebben we bepaalde eisen waaraan voldaan moet worden, wij zetten ons graag in om dit
te realiseren. Samen met VWS wordt de mogelijkheid verkend om een
sportaccommodatie met een bezoekers capaciteit van minimaal 4.000 personen te
realiseren, waar internationale wedstrijden van bijvoorbeeld handbal, volleybal,
basketbal en zaalvoetbal kunnen worden gehouden. We zouden ook graag de Meent
willen verbinden met het nieuwe sportpaleis, omdat er zo een betere connectie ontstaat,
en belangrijker nog omdat het veel veiliger is dan de weg over te steken.
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6.3 Sport
Blijvend Investeren in onze prachtige sportfaciliteiten // Tafeltennisvereniging Pingpong
krijgt een eigen locatie
Tafeltennis heeft in Alkmaar een succesvolle geschiedenis. In de jaren tachtig was Het
Hooge Huys een van de sterkste clubs van Nederland. Op initiatief van coach Mark Smith
en met ondersteuning van ambassadeur Bettine Vriesekoop heeft de huidige vereniging
Pingpong grote sportieve ambities om weer te groeien naar een eredivisie club. Daar
horen dan wel goede faciliteiten bij in de vorm van een eigen verenigingspand naast de
gymzaal in de Tochtwaard. VVD Alkmaar ondersteunt deze plannen.
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6.3 Sport
Blijvend Investeren in onze prachtige sportfaciliteiten // Nieuwbouw zwembad de
Hoornse Vaart
Het zwembad is een van de belangrijkste sportvoorzieningen die Alkmaar kent.
De accommodatie is sterk verouderd en een renovatie, vernieuwbouw of nieuwbouw is
noodzakelijk. VVD ondersteunt de plannen om het zwembad weer helemaal up to date te
maken en daarmee ook te verduurzamen. Grote voorkeur gaat uit naar nieuwbouw omdat
daarmee de toekomst van zwemmen en sporten in de Hoornse Vaart voor de komende 40
jaar is gewaarborgd.
Blijvend Investeren in onze prachtige sportfaciliteiten // Binnenpadel banen mogelijk
maken
Padel sport is enorm in opkomst de VVD wil graag deze vorm van sportvernieuwing
stimuleren door binnenbanen mogelijk te maken zoals het initiatief van de SV Koedijk.
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6.3 Sport
Ontwikkeling verenigingen naar open clubs
Het traditionele sporten via een vereniging is nog altijd ontzettend belangrijk, maar
natuurlijk zijn er ook Alkmaarders die geen lid zijn van een vereniging en willen sporten.
We moeten het eenvoudig maken om sportlocaties beschikbaar te stellen voor mensen
die geen lid (willen) zijn en wel willen sporten. Hiervoor stimuleren wij het omvormen
van sportlocaties naar ‘Open Clubs’. Ook zien we ruimte voor de ontwikkeling van nieuw
sportaanbod. Een mooi voorbeeld hiervan is de sport: padel. Deze nieuwe hippe sport
wordt door veel mensen gedaan, die met vrienden een baan huren. Dit juichen we van
harte toe. Daarnaast kunnen bestaande verenigingen altijd gebruik maken van de
investeringssubsidies die zijn opgenomen in het masterplan sport en voetbal. Daarmee
kunnen sportclubs investeren in hun complex of in de samenwerking met andere
verenigingen.
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6.3 Sport
Sport en Gezondheid
Op verschillende vlakken kan sport een maatschappelijke bijdrage leveren. Sport kan
een middel zijn om overgewicht tegen te 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. 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. Een voorbeeld hiervan is het lokale sportakkoord Alkmaar.
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6.3 Sport
Sport op school
Inzet van sportleraren (vakleerkrachten) op basisscholen en buurthuizen blijft de basis
voor sportstimulering. De VVD van de gemeente Alkmaar vindt het van groot belang dat
kinderen al op jonge leeftijd goed bewegingsonderwijs genieten. Al jarenlang gaat de
motorische ontwikkelingen van kinderen achteruit. De VVD wil dat kinderen zich Breed
Motorisch Ontwikkelen via gestructureerd sport- en beweeg onderwijs in samenwerking
met sportaanbieders. De 2x1x2 regeling: 2 uur beweegonderwijs van een afgestudeerde
vakdocent op de basisschool, 1 uur extra bewegen in het curriculum en 2 uur naschools
sport en bewegen in samenwerking met sportaanbieders. Zodat kinderen zich Breed
Motorisch Ontwikkelen en kennis kunnen maken met een breed scala aan sport en
beweeg activiteiten.
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6.3 Sport
Alkmaar is groot in talentontwikkeling
Alkmaar kent twaalf regionale trainingscentra onder andere voor judo, zwemmen en
triatlon. 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 sportcentra vergroten met 100.000 euro per jaar, zodat we ook in de
toekomst een belangrijke regionale gemeente blijven en in de breedte talenten kunnen
ontwikkelen
Gemeente Alkmaar waardeert zijn topsporters.
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 speciale aandacht willen geven, door het Alkmaars sportgala en een
herinnering in de publieke ruimte aan de mooie sportprestatie.

Pagina 102.

Verkiezingsprogramma 2022

6.3 Sport
Een extra groot sportevenement per jaar
Alkmaar kent een aantal grote sportevenementen zoals de Alkmaar City Run by night,
de wandel4daagse en de wieler3daagse Alkmaar. De VVD vindt dat er nog veel ruimte is
voor uitbreiding van het aantal sportevenementen en gaat net als in de vorige
raadsperiode (het EK Wielrennen) minimaal één aansprekend evenement extra naar
Alkmaar halen.
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6.4 AZ
VVD Alkmaar is trots op AZ en haar positie in het Nederlandse voetbal. De betekenis
voor de Alkmaar en de regio is groot. . De VVD vindt het plezier, de veiligheid en de
beleving van de fans het belangrijkste van de aanwezigheid van AZ in Alkmaar
Alkmaar ziet AZ graag als een belangrijke partner op het maatschappelijk vlak zoals
playing for succes. VVD Alkmaar juicht de terugkeer van het ere divisie vrouwenvoetbal
bij AZ in Alkmaar toe. Tenslotte wil de VVD de gebiedsontwikkeling van AZ rond het
stadion mogelijk maken zolang deze niet ten koste gaat van de detailhandel in de
Binnenstad en Overstad. De gebiedsontwikkeling heeft als doel dat AZ nog meer
economisch en maatschappelijk betekenis voor Alkmaar en de regio gaat krijgen.
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6.5 Jeugdhulp
en maatschappelijke ondersteuning
• 		
• 		
• 		
• 		
• 		
• 		

Behoefte aan hulp Alkmaarders staat centraal
Gebruik maken van hulpmariniers
Grip op de kosten
Inkoop jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning
Afschaffen bureaucratie
Afschaffen abonnementstarief
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6.5 Jeugdhulp
en maatschappelijke ondersteuning
Behoefte aan hulp Alkmaarders staat centraal
Iedereen verdient goede hulp en ondersteuning. Of je nu veel of weinig hulp nodig hebt
of oud of jong bent. De VVD van de gemeente Alkmaar vindt het belangrijk dat iemand
zijn eigen zaken regelt en verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn naasten draagt.
Wanneer iemand zichzelf niet kan redden, moet de overheid goede hulp en
ondersteuning bieden. Heb je advies of steun nodig op verschillende vlakken, zoals
schulden, opvoeding, werk- én gezondheid? Dan wil de VVD van de gemeente Alkmaar
dat je samen met het wijkteam één plan maakt en één hulpverlener als aanspreekpunt
krijgt. Minder formulieren, meer hulp. Nu hebben mensen nog te maken met te veel
instanties en hulpverleners. De VVD wil daarnaast een verdere slag creëren om in de
ondersteuning meer ruimte te maken voor de menselijke maat en maatwerk, gericht op
de hulpvraag en niet uitgaand van het aanbod.
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6.5 Jeugdhulp
en maatschappelijke ondersteuning
Wel hoort de eerste vraag altijd te zijn: Wat kan ik samen met mijn omgeving zelf doen?
Pas daarna komen hulpverleners in beeld. De VVD van de gemeente Alkmaar vindt dat de
gemeente de kans moet grijpen hulpverlening beter af te stemmen op de patiënt en
efficiënter te werken. Daarbij moet versplintering van de hulpverlening worden
voorkomen, zeker als die leidt tot ondoorzichtigheid voor de mensen die hulp nodig
hebben. De gemeente moet mensen actiever informeren over onafhankelijke
cliëntondersteuning, iemand die hen kan helpen bij vragen over de zorg en het indienen
van aanvragen. Ook moet de gemeente Wajongers die willen gaan werken (en dat zijn er
genoeg) helpen om de budgettaire schommelingen die dit oplevert voor deze
werkwilligen beter op te vangen. Anders worden zij op basis van ondoorgrondelijke
landelijke regelingen gestraft, juist omdat zij gaan werken, en dat is wat ons betreft niet
de bedoeling.
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6.5 Jeugdhulp
en maatschappelijke ondersteuning
Gebruik maken van hulpmariniers
De VVD van de gemeente Alkmaar stelt ook voor om gebruik te maken van
zogenaamde hulpmariniers. De hulpmarinier lost, in samenwerking met een team van
procesregisseurs, vastgelopen urgente zaken op die via de reguliere weg niet kunnen
worden opgelost. Het gaat hierbij om zwaardere (zorg)problematiek. De hulpmarinier
monitort het proces en heeft het mandaat om door te pakken wanneer een casus
stagneert.
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6.5 Jeugdhulp
en maatschappelijke ondersteuning
Grip op de kosten
Om de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning betaalbaar te houden, vinden wij
het normaal dat Alkmaarders meebetalen aan hun eigen zorg. De VVD wil dat de
gemeente ― binnen de wettelijke mogelijkheden ― een eigen bijdrage blijft heffen. Het is
eerlijk als je meebetaalt aan je eigen ondersteuning. Gemeentelijke
inkomensafhankelijke regelingen moeten worden voorkomen. Kostenbesparing kan
onder andere door een effectievere begeleiding van multi-probleemgezinnen, die een
enorm deel van de totale kosten voor hun rekening nemen en waarvan de aanpak niet
altijd effectief is. Door de ontschotting van budgetten, het gebruik van data en het
inzetten van een integraal team moet per gezin een aanpak worden bedacht voor de
problemen om zo de hulp vraag te normaliseren.

Pagina 109.

Verkiezingsprogramma 2022

6.5 Jeugdhulp
en maatschappelijke ondersteuning
Inkoop Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning
Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning moet scherp worden ingekocht. Er gaat
in de gemeentebegroting niet meer geld naar jeugdhulp en maatschappelijke
ondersteuning dan er in totaal vanuit het rijk aan budget binnen komt. Wij zijn van
mening dat concurrentie helpt om de kwaliteit van de ondersteuning te verhogen.
De VVD van de gemeente Alkmaar wil af van de zogenaamde open house constructie en
is voorstander van het aanbesteden van de jeugdhulp en maatschappelijke
ondersteuning . De gemeente moet zorgen voor vlotte aanbestedingsprocedures waarbij
de administratieve lasten zo laag mogelijk gehouden worden. Het is aan de gemeente om
een duidelijke opdracht in samenwerking met de aanbieders te formuleren en te zorgen
dat de diensten tegen een scherpe prijs worden ingekocht.
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6.5 Jeugdhulp
en maatschappelijke ondersteuning
Afschaffen bureaucratie
Wij hebben vertrouwen in en waardering voor onze hulpverleners. De VVD vindt dat zij
beoordeeld moeten worden op basis van de tevredenheid van cliënten. De VVD vind dat
hulpverleners de ruimte moeten krijgen om hun werk goed en met plezier te doen.
Het afleggen van verantwoording aan de gemeente hoort zo efficiënt mogelijk te
verlopen, zodat hulpverleners weinig tijd verliezen aan administratieve taken en meer tijd
en vrijheid hebben om zorg te verlenen. De VVD wil dat ouderen makkelijk aanpassingen
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.
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6.5 Jeugdhulp
en maatschappelijke ondersteuning
Afschaffen abonnementstarief
De VVD wil af van het abonnementstarief zodra dit wettelijk mogelijk is. En een reële
eigen bijdrage invoeren, die niet inkomens afhankelijk is. Onder andere bij de
huishoudelijk hulp vindt de VVD Alkmaar dat door het lage abonnementstarief de kosten
onnodig zijn gestegen.
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6.6 Integratie
Rechten en plichten voor statushouders
Er zijn in Nederland heel veel migranten die hun eigen weg hebben gevonden en
geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat hebben die mensen zelf gedaan. Zij hebben
de kansen gegrepen die Nederland biedt. Een belangrijke voorwaarde is dat de
statushouder de Nederlandse taal beheerst. De leermogelijkheden bieden we aan als
gemeente maar dan gaan we er ook van uit dat de statushouder zich daar toe maximaal
inzet. Een baan is daarbij de beste manier om te integreren. Daarmee heeft de
statushouder een eigen inkomen en krijgt hij zijn leven in Nederland op orde.
Als de statushouder zich onvoldoende inzet dan gaan we binnen de wettelijke
mogelijkheden korten op de uitkering.
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6.6 Integratie
Een nieuwe woonwijk in de Hoef in plaats van vluchtelingen opvang.
De vluchthoef wordt momenteel nog gebruikt als een tijdelijk wooncentrum waarin door
statushouders en spoedzoekers wordt gewoond. Het belang van het tijdelijk
wooncentrum is dat daarmee huurwoningen beschikbaar blijven voor de gewone
Alkmaarders. Uiterlijk per 1-1-2024 wordt het tijdelijk wooncentrum herontwikkeld tot een
mooie woonwijk van de Hoef. Ook aan die afspraak mag u de VVD Alkmaar houden.
Geen voorrang statushouders op een huurwoning
Statushouders worden gehuisvest in tijdelijke sobere woonruimte waardoor
huurwoningen beschikbaar blijven voor de normale woningzoekende. De positie van
statushouders om voorrang te krijgen zelfs boven de urgente woningzoeker is daarmee
voorbij. De statushouder staat net als elke andere Alkmaarder op een wachtlijst voor een
huurwoning.
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6.6 Integratie
Baas over je eigen leven.
In Nederland ben je de baas over je eigen leven, dus ook in Alkmaar. Maar helaas geldt
deze zelfbeschikking in de praktijk niet voor iedereen. Religie en cultuur worden soms
gebruikt als excuus om het recht op eigen keuzes van bijvoorbeeld vrouwen,
homoseksuelen en andersdenkenden te blokkeren. Er zijn bijvoorbeeld volwassen
vrouwen die geen eigen bankpas hebben en niet mogen werken. Die gevangen zitten in
een huwelijk, maar niet durven te scheiden uit angst voor verstoting of eerwraak. Er zijn
ook mensen die uit het geloof willen stappen, maar dit niet doen omdat zij bang zijn voor
hun eigen familie. Het is onacceptabel dat dit nog voorkomt. Daarom ondersteunen wij
deze mensen en pakken wij hun omgeving keihard aan. We verzwaren de straf voor eer
gerelateerd geweld en de medeplichtigheid daaraan. We doen alles om te voorkomen dat
vrouwen slachtoffer worden van maagdenvliesherstel en genitale verminking. We werken
aan de zelfstandigheid van iedereen in Nederland en ook in Alkmaar.
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6.6 Integratie
Kenniswerkers
Toptalenten uit het buitenland zijn van harte welkom in Alkmaar. Dankzij de komst van
deze mensen kunnen onze bedrijven op het allerhoogste niveau meedoen. Daar
profiteren we allemaal van. We willen dat het makkelijker wordt voor bedrijven en
instellingen om kenniswerkers naar Alkmaar te halen.
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.
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6.6 Integratie
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. Een manier om dat te bestrijden, maar
ook om integratie te bevorderen, is om ervoor te zorgen dat in alle gebedshuizen in de
gemeente Alkmaar Nederlands de voertaal is, ook in de preek, de dienst en\of de viering.
Als men dat niet doet, kan er wat de VVD betreft geen sprake meer zijn van een financiele
relatie met de gemeente, of van het zijn van een serieuze, constructieve gesprekspartner
van de gemeente.
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6.7 Participatie
Wij gaan uit van het principe dat iedereen die naar vermogen bijdraagt aan de
samenleving, kan rekenen op steun van de gemeente Alkmaar als het tegenzit.
Tegelijkertijd verwachten wij ook dat je zelf probeert om zo snel mogelijk weer op eigen
benen te staan. Iedere Alkmaarder, ongeacht contractvorm, verdient namelijk een goed
vangnet tegen werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Ondernemen en werken moet
lonen. Te veel Alkmaarders staan langdurig langs de kant en hebben geen zicht op werk.
Wij willen ervoor zorgen dat elke Alkmaarder een baan heeft die bij hem of haar past.
Werk moet lonen!
Wie van een uitkering naar een baan gaat, zou er financieel merkbaar op vooruit moeten
gaan. Een wildgroei aan bijzondere bijstandsregelingen verhindert dit. De VVD wil deze
regelingen afschaffen en vervangen door één (sober) budget. Dit budget kunnen
Alkmaarders naar eigen inzicht besteden. Dit geeft de inwoner weer macht en regie over
zijn eigen leven terug en is minder complex in de uitvoering. Regels die dit in de weg
staan schaffen we af. Tot slot wil de VVD het recht op bijzondere bijstand uitsluitend
verlenen aan Alkmaarders met een inkomen tot 100% van het bijstandsniveau, immers
werken moet lonen!
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6.7 Participatie
Iedereen draagt bij aan de samenleving
Of je nu werkt, onderneemt, naar school gaat of tijdelijk een beroep doet op financiële
ondersteuning vanuit de gemeente wij verwachten dat iedere Alkmaarder zijn steentje
bijdraagt aan de samenleving. Als je aanspraak moet maken op het sociale vangnet ben
je voor de gemeente geen anoniem nummer of potentiële fraudeur. Maar een individu
voor wie maatwerk nodig is, maar wanneer je een beroept doet op een bijstandsuitkering
vindt de VVD het vanzelfsprekend dat je hier ook wat voor terugdoet. Dit kan via
vrijwilligerswerk, een re-integratietraject of een opleiding.
Tegenprestatie is niet vrijblijvend
De VVD wil dat mensen in de bijstand een tegenprestatie leveren. Denk aan
vrijwilligerswerk bij een sportclub of koffie schenken in een verzorgingshuis.
Begeleiding van een bijstandsgerechtigde vanuit de gemeente is essentieel om de
kansen in de maatschappij te vergroten. Daarbij hoort ook een sollicitatieplicht die
strenger gehandhaafd gaat worden. Geen tegenprestatie? Geen uitkering!
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6.7 Participatie
Betere begeleiding naar werk
Gerichte begeleiding naar werk door een persoonlijke aanpak vanuit de sociale dienst
regio Alkmaar en het Uwv. De VVD vindt het van belang om werkzoekenden zoveel
mogelijk te begeleiden naar sectoren met personeelstekorten. Door de samenvoeging
van HalteWerk en WNK naar een sociale dienst regio Alkmaar ziet de VVD kansen om
Alkmaarders via werkervaringsplekken aan het werk te krijgen. Wanneer de stap naar
regulier werk nog te groot is, zorgen we voor begeleiding naar beschut werk en
leerwerkplekken. Wanneer je weigert om hieraan mee te werken dan zal dat financiële
consequenties hebben.
Fraude is diefstal
Fraude met bijstand of uitkeringen is diefstal. Wij vinden dat fraudeurs een aantal
maanden geen bijstand of uitkering mogen krijgen, en dat zij het onterecht ontvangen
geld terug moeten betalen. Hetzelfde geldt voor mensen die niets doen om weer aan het
werk te komen. De VVD wil ook meer controle en strengere handhaving, zoals in
meerdere steden al langer het geval is.
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6.8 Emancipatie
Vrijheid
Iedere Alkmaarder is vrij, en moet zich vrij voelen, om te kunnen zijn wie hij\zij wil zijn.
Daar maken wij ons hard voor. Die vrijheid is voor ieder individu, voor iedere groep en
ieder mens even groot. Door gebruik te maken van die vrijheid, in woord, beeld en
gedrag, kunnen anderen zich gekwetst, onbegrepen of genegeerd voelen. Dat is
vervelend, maar geen wetsovertreding of discriminatie. Iedereen heeft het recht zijn\haar
mening te uiten of zich te gedragen zoals gewenst, maar heeft dus ook het recht om
beledigd te worden of zich beledigd te voelen. Zodra dit de wet overtreedt is er sprake
van discriminatie. En daar zijn wij glashelder over.
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6.8 Emancipatie
Hard aanpakken van discriminatie
De Nederlandse wet is glashelder: discriminatie is verboden. Ieder mens is
gelijkwaardig. Wij treden hard op tegen elke vorm van discriminatie, en verwachten dat
ook van iedereen die deel uitmaakt van onze Alkmaarse samenleving. Ongeacht je
afkomst, persoonlijke opvattingen of achtergrond. Als bestuurders van organisaties zich
schuldig maken aan haat zaaien of discriminatie, dan stoppen wij de subsidie
Discriminatie in de sport bestraffen we met club- en stadionverboden. Gesprekken over
emancipatie moeten niet alleen aan de bestuurstafel plaatsvinden, maar ook aan de
keukentafel.
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6.8 Emancipatie
Alkmaar Regenboogstad
Nederland heeft altijd vooropgelopen bij het geven van gelijke rechten aan LHBTIQ+’ers
Dat is iets om trots op te zijn. We willen de positie van LHBTIQ+’ ers in Alkmaar verder
blijven versterken. Hun rechten mogen niet worden teruggedraaid of aangetast.
We werken hierin intensief samen met organisaties zoals het COC. Samen zorgen we
voor een tolerante stad. Alkmaar blijft een van 45 Regenboogsteden in Nederland. Want
nog te vaak zien we dat de rechten van LHBTIQ+ers geschonden worden.
Discriminatie wordt absoluut niet getolereerd en gaan we hard aanpakken.
Als instellingen van de LHBTIQ+ers gemeenschap bedreigd worden, vinden wij dat de
gemeente voor de beveiliging moet betalen. Religie Ieder kan en mag in Alkmaar op de
eigen wijze zijn of haar religie beleven, zolang dit binnen de wet- en regelgeving van ons
land, en onze gemeente valt. De gemeente stelt zich hier strikt neutraal in op. Dit wijzigt
als de vrijheid van godsdienst misbruikt wordt als excuus om de vrijheden van andere
Alkmaarders in te perken.
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6.8 Emancipatie
Gelijke behandeling van sekswerkers
Het strafbaar stellen van zaken met betrekking tot sekswerk kan zorgen voor onveilige
situaties voor sekswerkers. Door sekswerk te decriminaliseren worden de
mensenrechten van sekswerkers gerespecteerd. • Sekswerkers moeten gelijk worden
behandeld net als alle andere mensen met legaal werk in Nederland. • Sekswerkers
moeten hun beroep onder veilige en vrije omstandigheden kunnen uitvoeren.
De gemeente waarborgt de privacy van sekswerkers en de gelijke toegang tot en
behandeling door politie, zorg en dienstverleners. De overheid heeft een plicht
sekswerkers daarin te beschermen op basis van het zelfbeschikkingsrecht van mensen
en het recht op vrije arbeidskeuze. Tot slot vindt de VVD dat raamprostitutie een
maatschappelijke en economische rol vervult en niet actief zal worden tegengegaan.
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6.8 Emancipatie
Privacy
Niemand heeft iets te maken met jouw persoonlijke leven. Het internet, sociale media en
digitale technieken maken het echter mogelijk om grote hoeveelheden
persoonsgegevens te verzamelen. Dit kunnen heel gevoelige gegevens zijn en mogen we
niet alleen vertrouwen op de goede bedoelingen van overheden en bedrijven. Wij willen
technische garanties dat de persoonlijke gegevens niet misbruikt worden en wij willen
heldere regels over wat wel en niet mag. Alleen bij de bestrijding van criminaliteit en met
name terrorisme, vinden we dat de privacy van mensen geschonden mag worden. Niet
willekeurig natuurlijk, maar alleen bij gerichte opsporingsactiviteiten en operaties van de
inlichtingendiensten.
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6.9 Dorpen
Geen stadse fratsen
Verbinding van het buitengebied en de dorpen met de stad zonder stadse fratsen!
De gemeente Alkmaar is er voor iedereen en levert daarom effectief en efficiënt
maatwerk aan zijn inwoners. De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom.
De VVD waardeert de dorpen, het platteland, de agrarische ondernemers en de
waarde hiervan voor de gemeente Alkmaar. Verbinding bestaat tegenwoordig voor een
groot deel uit aansluiting op het internet. De VVD maakt zich al jaren hard voor de aanleg
van glasvezel in de agrarische gebieden en wil deze lijn doorzetten, zodat ook de dorpen
in het buitengebied hiervan kunnen profiteren. Op deze manier kan er bijvoorbeeld
maatwerk geleverd worden met zorg op afstand. En tenslotte vindt de VVD dat er een
vereenvoudigde vergunningsprocedure moet komen voor dorpsevenementen.
Vrij parkeren in de dorpen
De VVD is tegen de afname van vrij en gratis parkeren, of beperkingen van het (auto-)
verkeer, behalve als het dorp of de wijk daar zelf in overgrote meerderheid voor is en dus
zelf wil. Wij vinden dat vrij en gratis parkeren in de dorpen moet blijven.
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Gemeentelijke servicepunten blijven open
Gemeentelijke servicepunten met inloop mogelijkheden in de dorpen blijven behouden.
Hierdoor kunnen inwoners snel terecht en kan de gemeente maatwerk leveren.
Zo zorgen wij ervoor dat de gemeentelijke dienstverlening toegankelijk blijft voor alle
inwoners van Alkmaar. Ook willen wij hierbij inspelen op de specifieke behoeften van de
Alkmaarders. Bijvoorbeeld het servicepunt niet langer open, maar meer aansluiten op
wensen en behoeften, dus open op andere tijdstippen, zoals een zaterdagochtend.
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6.9 Dorpen
Behoud basisscholen in de dorpen
De VVD vindt verbinding binnen de dorpen belangrijk en pleit dan ook voor het
bevorderen van de leefbaarheid binnen de dorpen, kernen en wijken. Dit doen wij door
ons hard te maken voor het behoud van de basisscholen in onze dorpen. Een school is
een belangrijke basisvoorziening. 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. Wij
vinden ook 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.
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6.9 Dorpen
Behoud ontmoetingsplekken
De VVD ziet het belang van de dorpscafés en horeca als basis van het dorpsleven en
verenigingsleven en heeft zich hier met succes hard voor gemaakt de afgelopen jaren.
Genoemde voorzieningen blijven helaas onder druk staan door de geringe
bevolkingsomvang per kern. Wij vinden dat de gemeente zich financieel in moet blijven
zetten voor behoud van deze belangrijke ontmoetingsplekken en moet zorgen voor een
alternatief wanneer deze er niet meer zijn. In Stompetoren en in Schermerhorn ontbreekt
nog een goede ontmoetingsplek plannen om deze te realiseren zal de VVD
ondersteunen. In Stompetoren ondersteunen we het initiatief van jongeren om een
skatepark te realiseren.
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6.9 Dorpen
Zorg voor het authentieke karakter van de dorpen
Een schone buurt is ook belangrijk voor de leefbaarheid in de dorpen. Iedere inwoner
kan daar zelf aan bijdragen, door het onderhouden en schoonhouden van de eigen tuin,
balkon en de straat. De VVD vindt dat de gemeente hetzelfde moet doen in de openbare
ruimte en moet zorgen voor voldoende onderhoud van groenvoorzieningen,
speelvoorzieningen en bestrating. De VVD maakt zich hard voor het behoud van het
authentieke karakter van de dorpen en kernen, dat wil zeggen dat de gemeente bij
vervanging of vernieuwing in de dorpen en kernen in overleg met de bewoners moet
kiezen voor behoud van het authentieke karakter. In de praktijk betekent dit het behoud
van bijvoorbeeld de authentieke straatverlichting en bestrating, en bij
nieuwbouwplannen moeten deze passen bij, of een positieve impuls leveren aan,
de bestaande bouw.
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7.1 Werklocaties
Samen werken aan toekomstbestendige werklocaties. Uit onderzoek is gebleken dat bij
een hoge economische groei de 80 hectare direct uitgeefbare grond op diverse
bedrijventerreinen in de regio Alkmaar niet voldoende is om aan de uitbreidings- en
vervangingsaanvragen van werklocaties tot 2030 te voorzien. In Alkmaar zien we nu al
dat er meer vraag is naar bedrijfsgrond dan aanbod. De VVD wil samenwerken met de
omliggende gemeenten om regionaal afspraken te maken over de ontwikkeling,
transformatie en herstructurering van bedrijventerreinen en kantoorlocaties. De VVD wil
stringente afspraken maken over het behouden en versterken van bestaande terreinen
en ontwikkeling van nieuwe terreinen met een duidelijk profiel. Alkmaar wil dat haar
ondernemers de ruimte hebben en krijgen om te ondernemen en te groeien.
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7.2 Energie voorziening
Door de toenemende belasting van het elektriciteitsnet voornamelijk als gevolg van
stroomopwekking is het duidelijk geworden dat Liander een groot probleem heeft om de
komende 3-5 jaar nieuwe bedrijven op het net aan te sluiten; zo ook op het
bedrijventerrein de Boekelermeer. Voor de economische ontwikkeling is het cruciaal dat
hiervoor een oplossing komt anders gaat de economische groei in Alkmaar stagneren.
Indien voor deze oplossingen ondersteuning of subsidie nodig is dan staat de VVD
Alkmaar hier positief tegenover.
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7.3 Energie innovatie
De noodzaak om 49% reductie in 2030 en klimaatneutraal in 2050 te behalen is een
uitdaging, maar gaat gepaard met kansen en ambitie om van Alkmaar een voorloper te
maken op het gebied van duurzaamheid en alternatieve energie. Energie-innovatie is
daarbij ook een belangrijke aanjager van economische ontwikkeling. De VVD vindt dat er
ruimte gegeven moet worden aan innovatieve ontwikkelingen en vindt ook dat
ondernemers gevraagd moet worden hoe zij hun toekomstbeeld eruit vinden zien 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 innovaties
te komen. Voorbeelden: expertisecentrum voor groen gas (InVesta) en Incubator
Duurzame Energie (IDEA) opgezet. Daarnaast werken we aan een kennis- en
innovatiecentrum voor datascience en big data (DSA) en het project Industrial Smart
Grid Boekelermeer.
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7.4 Centrum
Het Alkmaarse centrum: een fantastisch, levendig en bruisend gebied.
Het centrum van Alkmaar behoort tot de meest aantrekkelijke binnensteden van
Nederland. In deze schitterende historische ambiance vind je een uitgebreid en divers
winkelaanbod, zijn er fantastische culturele voorzieningen en is er een levendig,
uitgebreid en ‘voor ieder wat wils’ horeca-aanbod: kortom, een plek waar je graag wilt
verblijven en een plek die heel aantrekkelijk is voor de Alkmaarders zelf en de vele
binnen- en buitenlandse toeristen. De VVD van de gemeente Alkmaar realiseert zich dat
het aantal winkels afneemt: wij winkelen nu eenmaal allemaal op het internet en dat
vertaalt zich één op één naar toenemende leegstand in onze Nederlandse binnensteden.
Maar de VVD zou de VVD niet zijn als wij in die winkelleegstand niet weer enorme kansen
zouden zien. In de eerste plaats kan wat ons betreft de omvang van het bestaande
winkelgebied afnemen. De VVD is groot voorstander van het verkleinen van het
kernwinkelgebied.
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7.4 Centrum
De Laat west en de Langestraat worden de belangrijkste winkelassen aan de westelijke
kant begrensd door het Ritsevoort en de Koorstraat en aan de oostelijke kant door de
oude binnenstad met het Fnidsen en de Hekelstraat. Daar wil de VVD het winkelen in al
zijn facetten in woord en daad stimuleren. Wij zijn ervan overtuigd dat de veelheid aan
winkels de winkelfunctie zal versterken; waardoor steeds meer mensen van Alkmaar als
winkelstad gebruik zullen maken. We noemen niet voor niets de oude binnenstad want
dit oostelijk deel van het centrum moet blijvend verbonden worden met het
hoofdwinkelgebied. De Mient en de bruggen mogen geen belemmering vormen maar
moeten een verbinding zijn, zodat het Fnidsen en de Hekelstraat blijvend onderdeel
uitmaken van het Alkmaarse kernwinkelgebied. In de gebieden die buiten het
winkelareaal vallen, wil de VVD gemengde bestemmingen mogelijk maken en in ieder
geval het wonen stimuleren. Hierdoor gaat wonen weer een belangrijke functie worden in
de binnenstad. Maar ook in het kernwinkelgebied wordt wonen boven winkels mogelijk
gemaakt. De huren voor de winkels worden dan wat lager en de winkelstraten blijven ook
levendig na sluitingstijden.
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7.4 Centrum
Het centrum van Alkmaar wordt natuurlijk steeds meer een uitgaansgebied waar het van
’s morgens vroeg tot ’s avonds laat gezellig toeven is. Er is inmiddels in het centrum een
lint aan horecazaken ontstaan. Dat lint strekt zich uit van de Platte Stenenbrug via De
Mient naar het Waagplein. De VVD van de gemeente Alkmaar is voorstander van een
verdere ontwikkeling van dit lint. Wij stimuleren de komst van restaurants die iets nieuws
toevoegen aan het bestaande aanbod. Het uitgaansleven is en blijft voor ons een
cruciaal ingrediënt van het leven in de binnenstad. Uiteraard moet er effectief overleg
zijn tussen de horeca, de politie, de BOA’s, de gemeente en natuurlijk ook de
binnenstadsbewoners (HvA). Overlast door dronken en vervelend publiek moet zo veel
mogelijk worden voorkomen. Als er (in de nachtelijke uren) toch vervelende situaties
ontstaan dan moet snel, slagvaardig en afdoende worden ingegrepen.
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7.4 Centrum
Het culturele leven is voor de VVD net zo belangrijk als alle andere functies die we
hebben genoemd. De Grote Kerk, als huiskamer van Alkmaar, theater de Vest, Artiance,
Poppodium Victorie, het Alkmaars Filmhuis en nog veel meer instellingen zorgen voor
een bruisend en inspirerend cultureel klimaat dat van Alkmaar een plaats maakt waar je
wilt wezen, wonen en werken. De VVD vindt het belangrijk om de culturele
basisinfrastructuur in stand te houden. Ook vindt de VVD van de gemeente Alkmaar dat
er in en om het centrum plaats moet zijn voor evenementen. Wij denken dan aan de
Karavaan in het Victoriepark, Kaeskoppenstad, uiteraard de 8-oktoberviering, de Taptoe
in Alkmaar en de Koedijker Gondelvaart. Deze evenementen zijn voor veel Alkmaarders
erg belangrijk en dragen bij aan een aantrekkelijk verblijfsklimaat.
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7.5 Toerisme
Als VVD van de gemeente Alkmaar zijn wij trots op onze gemeente en heel blij met de
vele binnen- en buitenlandse toeristen die onze gemeente korter of langer willen
bezoeken. De VVD staat in principe zeer positief tegenover maatregelen die het toerisme
bevorderen. Toerisme is een belangrijke economische sector die voordelig kan
uitpakken voor de gemeente, voor de Alkmaarse ondernemers en voor de verdere
ontwikkeling van onze vitale gemeente.Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan de
Kaasmarkt, en de historische binnenstad, maar ook aan het feit dat Alkmaar een
belangrijke molengemeente is. Ambitie en durf samen met de MRA. De VVD van de
gemeente Alkmaar vindt dat Alkmaar meer ambitie en durf moet tonen om het toerisme
te bevorderen. Wij zijn per slot van rekening een fantastisch gelegen gemeente in de
directe nabijheid van de Noordzee en de historische droogmakerijen: de Schermer en de
Beemster. Die ambitie en durf moeten vorm worden gegeven in een veel intensievere
samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam, de MRA.
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7.5 Toerisme
In dat samenwerkingsverband moeten wij de toeristische belangen van Alkmaar voor
het voetlicht brengen. Volgens de VVD zit er groei in het watertoerisme. Daarom moeten
wij Alkmaar ook promoten als gastvrije nautische gemeente. De voorzieningen langs het
Noord-Hollands Kanaal om de bootjesmensen te ontvangen moeten up-to-date en goed
onderhouden zijn. De VVD zal initiatieven op dat gebied welwillend bekijken. Ook is de
VVD voorstander van een verdere ontwikkeling van de waterrecreatie in de vorm van een
goed sloepennetwerk. Dat is niet alleen fijn voor pleziervaarders maar ook voor de eigen
bewoners. Wij steunen dus de visie Waterschakel van het HAL-gebied dat inzet op een
betere toegankelijkheid van de vaarverbindingen in de regio. De VVD is een praktische
partij. De wandelroutes die met gekleurde straattegels zijn aangegeven in Alkmaar,
vinden wij een prima voorbeeld van een praktische toeristische maatregel die bovendien
geen grote investeringen vraagt. Dit soort praktische en realistische initiatieven kunnen
altijd op onze steun rekenen.
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7.5 Toerisme
In de coronatijd zorgde de stad voor openbare sanitaire voorzieningen en dat werd zeer
gewaardeerd door de bezoekers aan de stad. Ook op dit gebied zien wij initiatieven,
eventueel vanuit de gemeente Alkmaar zelf, met interesse tegemoet. De illegale
vakantieverhuur en onderverhuur kan een bedreiging vormen voor de leefbaarheid van
de stad, de veiligheid van bewoners en bezoekers en een ongelijk speelveld creëren voor
de gevestigde ondernemers. De gemeente zorgt voor een duidelijk beleid en effectieve
maatregelen. Bestaande wet- en regelgeving moeten onverkort worden gehandhaafd.
De recreatiegebieden in onze gemeente en regio wil de VVD van de gemeente Alkmaar
goed toegankelijk en betaalbaar houden. Recreatie in een groene omgeving zoals
fietsen, wandelen en varen is voor de meeste mensen een groot goed. Een goede en
sluitende exploitatie is essentieel om de recreatiegebieden betaalbaar te houden.
Hierdoor kan het onderhoud beter worden gefinancierd. Daarom is het goed om de
mogelijkheid te behouden om evenementen in de recreatiegebieden te organiseren en
ondernemerschap waar mogelijk de ruimte te geven.
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7.6 City Marketing
Alkmaar is als centrumgemeente aantrekkelijk voor zowel onderwijsinstellingen als
bedrijven, terwijl wij als toeristische trekpleister ook veel te bieden hebben.
Onze gemeente ligt centraal in de kop van Noord-Holland, met een uitstekende
infrastructuur richting de Randstad. Dit maakt Alkmaar bij uitstek interessant voor
(internationale) bedrijven. Vanuit de Boekelermeer kan je zo de ring op rijden en ben je
met een half uur op de internationale luchthaven Schiphol. Daarnaast rijden er ook
zesmaal per uur treinen vanuit de Randstad richting Alkmaar vice versa. Dit maakt
Alkmaar ook aantrekkelijk voor onderwijsinstellingen. Zo heeft de Europese School
mede voor Alkmaar gekozen vanwege de bereikbaarheid. Dat is iets waar wij trots op
mogen zijn. De aanwezigheid van de Europese School heeft een positieve uitwerking op
de economie van onze gemeente. Niet alleen gaan buitenlandse werknemers in de buurt
wonen, ook zorgt de aanwezigheid van de school voor extra aantrekkingskracht voor
internationale bedrijven. Iets wat weer een economische boost zal geven aan de hele
gemeente en extra werkgelegenheid creëert. Daar zijn wij blij mee en de VVD van de
gemeente Alkmaar wil dan ook investeren om onze stad aantrekkelijk te houden voor de
bedrijven en onderwijsinstellingen.
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7.7 Evenementen
• 		
• 		
• 		
• 		

Gemeente blijft bestaande evenementen ondersteunen
Extra middelen voor nieuwe evenementen voor jongeren
Maatwerk bij sluitingstijden evenementen
Organiseren van een extra groot sportevenement
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7.7 Evenementen
Gemeente blijft bestaande evenementen ondersteunen
Als de coronaperiode iets heeft geleerd dan is het wel hoe erg verschillende
evenementen gemist worden door de inwoners van onze gemeente. Evenementen als de
Kaeskoppenstad, Alkmaar Pride, het SLAM Koningsdag Festival, Culinair Plaza, de
Alkmaar City Run, de Taptoe, de Kaasmarkt, Shopping Night en het midwinterfeest in
Graft en De Rijp hebben deze gemeente op de kaart gezet en zorgen voor ontspanning,
saamhorigheid en entertainment. Al deze evenementen maken Alkmaar tot de bruisende
gemeente die het is en geven bovendien een economische impuls. Wat de VVD van de
gemeente Alkmaar betreft blijven we dit soort terugkerende evenementen ondersteunen.
Extra middelen voor nieuwe evenementen voor jongeren
Voor nieuwe initiatieven, in het bijzonder voor jongeren vragen we extra aandacht en
geld.
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7.7 Evenementen
Maatwerk bij sluitingstijd evenementen
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.
Organiseren van een extra groot sportevenement
Alkmaar kent een aantal grote sportevenementen zoals de Alkmaar City Run by night,
de wandel4daagse, de ronde van Noord-Holland, de Wielerronde van Oudorp en de
wieler3daagse Alkmaar. De VVD vindt dat er nog veel ruimte is voor uitbreiding van het
aantal sportevenementen en gaat net als in de vorige raadsperiode (het EK Wielrennen)
minimaal één aansprekend evenement extra naar Alkmaar halen.
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7.8 Agrarische economie
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7.8 Agrarische economie
Boeren verdienen waardering
Voor hun bijdrage in de voedselproductie verdienen boeren onze waardering. De VVD
is trots op de boeren en heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor erkenning van
hun bijdrage aan de samenleving. De VVD wil de boeren de aandacht en waardering
geven die zij verdienen. Wij willen graag dat er voorlichting op scholen gegeven gaat
worden/blijft gegeven worden over wat boeren nu allemaal doen, hoe belangrijk zij zijn
voor onze voedselproductie, maar ook landschapsbeheer. Dit zet letterlijk meer zoden
aan de dijk qua realiteitszin over voedsel en klimaat, dan het symbolisch planten van een
groen plantje op een schoolplein. Tegelijkertijd sluit de VVD zijn ogen niet voor de
heersende stikstofproblematiek, maar zijn wij van mening dat een sector met
hardwerkende mensen wegzetten als probleem geen zin heeft.
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7.8 Agrarische economie
Innovatieve landbouw stimuleren
Wij willen innovatieve landbouw stimuleren om zo de ruimte die er is in het buitengebied
efficiënt te gebruiken en emissies bij de productie omlaag te brengen. Wij zien dat onze
boeren uitstekend in staat zijn om hun grond voor meerdere doeleinden in te zetten,
zoals agrarisch natuurbeheer, landbouwwinkels ter stimulering van lokale productie en
consumptie en recreatie. Om dit voor zowel de boeren als omwonenden te optimaliseren
is maatwerk nodig.
Maatwerk oplossing voor knelpunten
De VVD heeft de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat de gemeente maatwerk zou leveren,
zoals het actief 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.
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7.8 Agrarische economie
Schaalvergroting is een keuze
Een andere vorm van ondernemen die moet kunnen is schaalvergroting. 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. Als dit betekent dat Alkmaar als gemeente een bestuurlijke
en\of juridische strijd met de provincie moet leveren, dan is dat wat ons betreft een
logische consequentie van opkomen voor je eigen ondernemers en inwoners.
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7.8 Agrarische economie
Aanpakken ganzenoverlast
Veel agrariërs hebben te maken met ganzenoverlast. De ganzen vreten weilanden kaal en
richten schade aan door vertrapping en vermesting. Het aangevreten en vervuilde gras
kan niet meer gevoerd worden aan de koeien en paarden. Ook zijn de aangevreten
gewassen niet meer geschikt voor menselijke consumptie. 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. Ook hier moet maatwerk
toegepast kunnen worden om innovatieve methoden, zoals drones in te kunnen zetten
tegen de ganzenoverlast.
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7.8 Agrarische economie
Beheersen giftige Jacobskruiskruid
Ook de explosieve groei van het, voor koeien, varkens en paarden, giftige
Jacobskruiskruid zorgt voor overlast. Het als bermbloeier geplante kruid heeft zich
verspreid tot in de weilanden, eenmaal gemaaid en ingekuild herkennen de dieren het
giftige kruid niet meer met de dood tot gevolg. De VVD vindt dit een zorgelijke
ontwikkeling en wil dat de gemeente afstemming zoekt met de provincie over het
beheersbaar houden, bestrijden of zelfs het verbieden van de teelt van het giftige kruid.
Goede routes landbouwverkeer
De VVD vindt dat er geen beperkingen mogen zijn voor een goede doorstroming van het
landbouwverkeer. Zoals het gebruik maken van provinciale wegen. Dat vraagt een goede
afstemming met de wegbeheerders en de LTO.8
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8.1 Regionale samenwerking
Alkmaar als centrum gemeente
Alkmaar, en vooral het belang van de Alkmaarders, houdt niet op bij onze
gemeentegrens. De Alkmaarse regio, maar zeker ook de regio NHN verwacht, en mag
verwachten dat Alkmaar, als vijfde gemeente van de provincie NH, hier zijn
verantwoordelijkheid in neemt. De VVD wil daarom dat er veel meer en beter wordt
samengewerkt met onze buren Dijk en Waard, de BUCH, Wormerland, Oostzaan en de
WestFriese gemeenten. Denken in hokjes en in gemeentegrenzen gebeurt door onze
inwoners in de praktijk al lang niet meer, alleen nog door politici en bestuurskundigen.
Bewoners, zoals in St. Pancras en Koedijk, moeten gehoord worden, ook al ligt de
gemeentegrens “in de weg”. Het is de hoogste tijd om over onze schaduw heen te
stappen, en samen met andere gemeenten te onderzoeken wat beter samen kan, en
soms ook wat beter niet, in het belang van onze Alkmaarse inwoners, maar ook die uit
de hele regio en Noordkop. De VVD heeft concrete punten die voor onze inwoners echt
wat opleveren. Deze punten gaan wij uitvoeren in de komende 4 jaar.
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8.1 Regionale samenwerking
Bestuurlijke samenwerking (fusie)
We staan open voor alle vormen van bestuurlijke samenwerking, en staan positief
tegenover eventuele verzoeken om serieus de voor- en nadelen van een mogelijke,
nieuwe gemeentelijke fusie te onderzoeken, en naar bevind van zaken te handelen,
mits dit uiteraard in het belang is van de Alkmaarse inwoners en ondernemers.
Krachtige lobby voor wonen, wegen en openbaar vervoer
Problemen, oplossingen en werkzaamheden aan onze regionale, provinciale en
rijkswegen, bruggen en OV verbindingen die ons allen raken, zoals de Leeghwaterbrug,
de NS- en bus-dienstregelingen, ingrepen in de A9, de doorstroming van de ring
Alkmaar, etc. worden door colleges, maar ook gemeenteraden gezamenlijk besproken.
Er wordt samen opgetrokken naar de provincie om onze belangen te verdedigen.
We willen dat het geluid van onze inwoners te horen is in Den Haag. Vertegenwoordiging
van de Alkmaarse regio moet zichtbaar aanwezig zijn in de Haagse netwerken.
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8.1 Regionale samenwerking
Samen met het bedrijfsleven optrekken
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. Belangrijk is om onze regio op de kaart te
zetten. Daarom zijn wij groot voorstander van de ontwikkeling van de gezamenlijke
identiteit van Noord Holland Noord, ‘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.
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8.1 Regionale samenwerking
Raad meer invloed en controle op regio 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 regio gemeenten.
Daarom willen we een gezamenlijke vergadering met de BUCH-gemeenten en de
gemeente Dijk en Waard, bij de behandeling van gemeenschappelijke regelingen.
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8.2 Metropool regio Amsterdam
De VVD staat positief tegenover eventuele toetreding tot de MRA (Metropool Regio
Amsterdam). Immers, regionale samenwerking is voor de VVD meer dan alleen 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 gemeenten
in NHN meer aansluiting zoeken bij de MRA . 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.

Pagina 164.

Verkiezingsprogramma 2022

8.3 Provincie Noord-Holland
De provincie moet meer voor Alkmaar doen. De provincie wordt lokaal vaak als
hindermacht ervaren. Door provinciale politieke beslissingen is gewenste woningbouw
vaak niet of moeilijk haalbaar gebleken, er wordt te weinig geïnvesteerd in goede
verbindingen, het onderhoud van de Leeghwaterbrug is op een abominabele manier
gedaan en op het gebied van grootschalige windturbines is de regelgeving niet
consistent. Echter, ook hier geldt dat Alkmaar (dat bijvoorbeeld samen met
Haarlemmermeer, Zaanstad en Amsterdam de 4 veiligheidsregio’s van de provincie
vormt) een sterkere, zelfbewuste en coöperatieve bestuurlijke houding moet aannemen
en geen Calimero-gedrag moet vertonen. Niet het vaak beoefende, naar binnen
gerichte, navelstaren, maar de boer op om de belangen van de inwoners en
ondernemers van Alkmaar en die van de regio en de Kop, zo goed mogelijk te
behartigen. De provinciale financiën kunnen vaak het verschil maken voor projecten die
van belang zijn. Denk aan de haven in de Boekelermeer, maar ook aan geluidsschermen,
en aan diverse verkeersverbindingen en -oplossingen.
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8.3 Provincie Noord-Holland
Gezien onze Alkmaarse bouwambities, en het vele forenzen dat bijvoorbeeld zal gaan
plaatsvinden door deze inwoners, moet volop gebruik worden gemaakt van de
bestuurlijke, praktische en financiële mogelijkheden die de provincie biedt. Immers, de
A9 eindigt bij Alkmaar, het NH kanaal loopt door Alkmaar, de belangrijkste
treinverbindingen lopen via Alkmaar CS en de beste voetbalclub van de provincie speelt
in Alkmaar! Alkmaar is dus niet alleen het scharnier tussen MRA en de Kop, Alkmaar is
zelfs het scharnier tussen het gehele zuiden van de provincie NH, en het noorden van de
provincie. Het is daarom essentieel dat Alkmaar het belang van deze noord-zuid
component (waarbij wij enerzijds grenzen aan Wormerland, Uitgeest en de nieuwe
gemeente Purmerend, en anderzijds aan Bergen, Heiloo en de nieuwe gemeente Dijk en
Waard) permanent, samen met die gemeenten en regio’s onder de aandacht brengt bij
de provincie. Alkmaar moet zelf zorgen dat de provincie geen hindermacht meer is, maar
gaat handelen naar het bestuurlijk gewicht dat Alkmaar bij de provincie in de schaal legt.
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9.1 Lage lasten
Alkmaar blijft in de top 3 van grote gemeente met de laagste lasten! Zo wil Alkmaar de
onroerend zaak belasting en parkeertarieven uitsluitend indexeren. Voor de overige
tarieven hanteren we de maatstaf dat de tarieven kosten dekkend zijn. En daarmee
garanderen we de inwoners van Alkmaar dat het wonen in Alkmaar niet alleen goed is
maar ook betaalbaar. De belastingruimte blijft dan ook op hetzelfde niveau als in de
begroting 2022; het leven is tenslotte al duur genoeg
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9.2 Subsidies
• 		
• 		
• 		
• 		

Jaarlijks vaststellen subsidie plan
Maximaal 15% reserveren
Verplichte accountantscontrole
Aanpak subsidie concurrentie
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9.2 Subsidies
Jaarlijks vaststellen subsidie plan
Subsidies zijn niet vanzelfsprekend. VVD wil alle subsidies tegen het licht houden met
een zogenaamd stoplicht model; waarbij per subsidie de nut en noodzaak en de
doelmatigheid wordt vastgesteld. Daarmee kunnen subsidies overbodig worden en dus
worden afgeschaft. Jaarlijks zal de raad als controlerend orgaan het subsidieplan gaan
vaststellen.
Maximaal 15% reserveren
Het zeker niet de bedoeling dat ontvangen subsidies gebruikt worden om op te potten,
maar uitsluitend uitgegeven worden aan het afgesproken doel. Als er toch gespaard kan
worden, is de subsidie simpelweg te hoog met uitzondering van afgesproken
voorzieningen en reserveringen. Inclusief voorzieningen en reserveringen mag er
maximaal 15 % van de begroting wordt gereserveerd.
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9.2 Subsidies
Verplichte accountantscontrole
Bij de subsidie vaststelling wordt hier rekening mee gehouden. Ook vragen we voor de
grotere subsidies vanaf 50.000 euro een accountantsverklaring ter vaststelling.
Daarnaast vervallen gelabelde Rijks of provinciegelden aan de algemene middelen
indien deze onbenut blijven. Dat is toegestaan en van die vrijheid wil de VVD gebruik
maken in het belang van onze inwoners.
Aanpakken subsidie concurrentie
Subsidies aan instellingen die concurreren met commerciële instellingen wil de VVD
afbouwen en waar mogelijk op termijn in zijn geheel stoppen. Wij willen geen oneerlijke
concurrentie. Bij gesubsidieerde instellingen met onvoldoende bereik stopt de VVD de
subsidiëring.
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9.3 Gezonde financiële gemeente
Alkmaar is een gezonde financiële gemeente en de VVD wil dat natuurlijk zo houden.
Dat betekent dat een drietal zaken.
• 		
		
		
		

Financiële tegenvallers worden opgevangen binnen het begrotingsonderdeel waar 		
de tegenvallers genoteerd worden. Dus een tekort op de WMO wordt niet via lasten		
verhoging, of het korten op de subsidie van sportclubs gecompenseerd, maar 			
binnen dit begrotingsonderdeel.

• 		 Schulden van Alkmaar mogen niet hoger zijn dan 120% van de begrotingsomvang. 		
		 Concreet als de begroting 400 miljoen groot is dan mogen de schulden maximaal 		
		 480 miljoen bedragen.
• 		 Begroting is structureel in evenwicht. Ofwel de inkomsten mogen in het laatste jaar
		 van een 4 jaar periode niet lager zijn dan de uitgaven.
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10. Programma commissie
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10.1 Programma commissie
Pieter Dijkman (vz)
John van der Rhee
Christiaan Peetoom
Tamara Vermeulen
Mariska Boke
Marius Wiegman
Willem Peters
Jeroen van Velzen
Thomas Mohammed
Jessica Kranendonk
Marien van Heerwaarden
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10.2 Reflectie team
Siemjan Vethman
Dirk Wilshaus
Roel Boekel
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10.3 Redactie en Vormgeving
Marjolein Mak
Donny Zoller
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