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Voorwoord

Ik wil leven in een omgeving...

Gewoon. Iedereen wil gewoon lekker leven. Leven in een goede en prettige omgeving. Fijn wonen in Beverwijk of Wijk aan 
Zee. Groen, schoon en veilig. Het klinkt zo eenvoudig, maar het zijn zaken die in onze gemeente aandacht behoeven. 
Aandacht die de VVD gaat geven.

De vraag naar woningen in de IJmond neemt de komende jaren toe. Dat biedt kansen voor Beverwijk en Wijk aan Zee. Waar 
is er ruimte en waar creëren we ruimte? Kunnen voorzieningen , zoals bijvoorbeeld het Kennemer Theater,  verplaatst 
worden en woningen gebouwd worden. Zodat jong en oud kan (blijven) wonen.

De bereikbaarheid van de IJmond verbeteren is nodig. Per spoor, met de auto of de fiets. Goede bereikbaarheid is voor een 
verdere economische ontwikkeling van de IJmond van groot belang. De leefbaarheid van onze inwoners houden we daarbij 
in de gaten. 

Ondernemers moeten kunnen ondernemen. Zij krijgen ruimte en mogelijkheid  om te ondernemen. De gemeente faciliteert 
en stimuleert dit. De gemeente denkt mee. Daar hoort bij ons ook gratis parkeren op zaterdagen bij. Duurzaamheid biedt 
kansen. Duurzaamheid staat in het teken van ondernemen.

Werk is belangrijk. Het is belangrijk dat er voldoende werk is. Lokale ondernemers zijn daarbij van belang. We helpen ook 
mensen aan het werk. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. En lukt het echt niet, dan is er een vangnet. Wij zijn blij 
met alle vrijwilligers in Beverwijk en Wijk aan Zee.

Iedereen krijgt de zorg die bij hem of haar past. De zorg is toegankelijk voor iedereen. Gratis onafhankelijke ondersteuning 
bij zorgaanvragen maken we mogelijk. Initiatieven voor zorg op kleine schaal steunen wij. Mantelzorgers zijn daarbij 
belangrijk.

Sporten is voor jong en oud goed. Sport is voor iedereen bereikbaar. Samenwerking tussen sportverenigingen onderling, 
scholen en opvang is van belang. Voor een betere benutting van sportvelden. Voor beweging en plezier.

Het is belangrijk dat we ons in de eigen buurt, in de eigen wijk veilig voelen. Dat we geen overlast ervaren. Overlast en 
criminaliteit pakken we keihard aan. Daar zetten we alle mogelijke middelen voor in. Schade en kosten verhalen we op 
degenen die de overlast veroorzaken.

De gemeente is er voor inwoners en ondernemers, niet andersom. Geen onnodige regels. De service van de gemeente 
breiden we verder uit. Digitalisering is speelt daarbij een belangrijke rol maar persoonlijk blijft natuurlijk in stand. 
Verdergaande samenwerking binnen de IJmond is daarbij van belang.

Evenementen maken Beverwijk en Wijk aan Zee leuk en gezellig. Grote en kleine evenementen. Op lokaal- en op 
straatniveau. De gemeente stimuleert en faciliteert deze activiteiten.  

In ons verkiezingsprogramma leest u hoe de VVD Beverwijk en Wijk aan Zee nog beter maakt.

Thuis in de wijk. Samen in de IJmond. 

Overtuigd? Laat op 21 maart 2018 ons verhaal uw stem worden!

Serge Ferraro
Lijsttrekker 
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...Waar het prima leven is

1.1 ...Waar je goed en
betaalbaar kunt wonen

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en 
prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat 
mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en 
overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen. Een geschikte 
huurwoning of koopwoning vinden is moeilijk. Dit zorgt voor problemen bij alle groepen 
woningzoekenden. 

 Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving. Daarom zijn we tegen het 
verhogen van de belasting op eigen woningbezit (OZB). Ook is de VVD van mening dat het verhogen van andere 
woonlasten te allen tijde voorkomen moet worden. 

 De financiering van een koophuis rondkrijgen is voor veel starters moeilijk. Vooral jongeren zijn daar de dupe 
van. De VVD heeft in Beverwijk en Wijk aan Zee succesvol de starterslening geïntroduceerd. Starters lenen het laatste 
gedeelte van hun hypotheek van de gemeente. Veel jongeren kunnen zo hun eerste stap doen. We willen de 
starterslening continueren.

 Ouderen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving wonen. Daar zijn aanpassingen in hun koophuis 
voor nodig. Ondanks overwaarde in hun huis is het niet mogelijk om een normale hypotheek hiervoor te krijgen. De  
blijvershypotheek maakt het mogelijk deze aanpassingen te doen. De waarde van de woning belemmert het afsluiten 
van een blijvershypotheek niet.

 Veel Beverwijkers en Wijk aan Zeeërs staan al jaren op een wachtlijst voor een geschikte huurwoning. Het is 
onrechtvaardig als statushouders voorrang op een huurwoning krijgen. De VVD vindt dat iedereen eerlijk op z’n beurt 
moet wachten. De gemeente behoudt de verplichting statushouders te huisvesten.

 Voor inwoners is het handig om makkelijk en snel te kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun 
woningen te vergroten of aan te passen. Er is geen welstandscommissie nodig om te bepalen of iets mooi is of niet. 

 Beverwijk beschikt in vergelijking met de regio over voldoende sociale huurwoningen. Bouwlocaties kunnen niet  
alleen bestaan uit sociale huurwoningen. We zorgen voor een goed evenwicht in het aanbod van huurwoningen. 
Gesubsidieerde huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. De gemeente spreekt 
woningcorporaties aan op scheefwonen en het actief stimuleren van doorstromen. Daarbij zal de gemeente de 
private huur- en koopsector stimuleren.

 Oude bedrijfsterreinen knappen we op en sluiten we beter aan op de omgeving, dat betekent bereikbaar, veilig en 
modern. Zodra een bedrijfsterrein niet meer opgeknapt kan worden, dan beziet de gemeente of het terrein om te 
zetten is naar woningen.

Ik wil leven in een omgeving...4
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1.2 ...Waar nieuwe woningen
worden gecreëerd

Er is in Beverwijk en Wijk aan Zee weinig ruimte beschikbaar, terwijl de vraag naar 
nieuwe woningen de komende decennia stijgt. Steeds meer mensen willen in Beverwijk 
en Wijk aan Zee wonen. We gaan actief op zoek naar nieuwe locaties waar woningen 
gerealiseerd kunnen worden en we kijken naar andere oplossingen. Om er voor te 
zorgen dat Beverwijkers en Wijk aan Zeeërs in Beverwijk en Wijk aan Zee kunnen blijven 
wonen.

 De VVD kijkt waar mogelijkheden zijn voor woningbouw. We denken bijvoorbeeld aan Ankie’s Hoeve en 
Heliomare. Ook herinrichting van sportparken Adrichem en Overbos en verplaatsing van het Kennemer Theater 
onderzoeken wij om zo meer woningen in de gemeenten te realiseren.

 Wij stimuleren het opknappen van bovenwoningen bij winkels en bedrijven. Dit creëert woonruimte en zorgt voor 
extra veiligheid.

 Langdurig leegstaande kantoorpanden worden omgebouwd tot woningen voor bijvoorbeeld starters, 
seniorenwoningen of tot zorgunits.

 
 In Beverwijk bouwen we meer hoog, compact en duurzaam. In Wijk aan Zee bouwen we juist zoveel mogelijk laag.

Ik wil leven in een omgeving...

...Waar het prima leven is
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1.3 ...Waar je afval makkelijk kwijt kunt, het 
water schoon is en het riool gewoon werkt

We wonen graag in een schone, leefbare wijk. Het is normaal 
dat mensen zelf een bijdrage leveren aan het onderhoud en 
het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De gemeente 
stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt, want 
als dat goed gebeurt dan kan de afvalstoffenheffing omlaag. 

Ik wil leven in een omgeving...6

 De gemeente gaat de verrommeling van de wijken en de troep in de straten tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, 
vuiligheid en dumping rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt serieus aangepakt en vernielingen 
worden snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker. We zorgen voor strenge 
handhaving.

 We willen zoveel mogelijk afval gebruiken voor nieuwe producten. De gemeente stimuleert hergebruik van 
producten (“circulaire economie”) en voorziet in afvalverzameling met duidelijke richtlijnen.

 Om het afgeven van afval zo makkelijk mogelijk te maken, zijn we voorstander van ondergrondse 
afvalcontainers. Dit voorkomt ongedierte en zorgt ervoor dat iedereen zijn afval op een laagdrempelige manier kwijt 
kan. Waar er nog geen ondergrondse afvalcontainers zijn gaan we met de bewoners in overleg of dit wenselijk en 
haalbaar is. 

 Afval scheiden los je niet met meer verplichte afvalbakken of rolcontainers op. We zorgen voor meer papier- en 
plasticcontainers in de buurten, dan kan er ook makkelijker gescheiden worden.

 
 Uit onderzoek blijkt dat nascheiding van afval tot meer en betere kwaliteit aan grondstoffen leidt. De VVD vindt 

het belangrijk dat nieuwe inzichten voor afvalinzameling en afvalscheiding in Beverwijk en Wijk aan Zee worden 
toegepast en haakt hierbij aan op de landelijke ontwikkelingen.

 
 Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels scheidt de gemeente regenwater van huishoudelijk 

afvalwater. De gemeente stimuleert het gebruik van minder water en staat positief tegenover het hergebruik van 
water en het terugwinnen van grondstoffen uit water.

 Bij slecht weer ruimt de gemeente rondom belangrijke rioleringen en viaducten de bladeren op om 
wateroverlast in de herfst te voorkomen.

 We sporen woningbouwcorporaties aan om voorzieningen tegen wateroverlast in hun flats te treffen.

 De gemeente informeert de Beverwijkers en Wijk aan Zeeërs actief over de 
nadelen van volledig bestraten van tuinen. Water kan dan minder goed 
afgevoerd worden en straten staan langer blank.

...Waar het prima leven is
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1.4 ...Waar je kunt genieten van de natuur

We houden allemaal van de natuur. We genieten van onze bossen en duinen, van de 
vogels in de tuin, van de koeien in de wei en van de vissen in de zee. Het is belangrijk dat 
we goed voor onze natuur zorgen. Tegelijkertijd willen we ruimte om te wonen, willen 
we geld kunnen verdienen en willen we niet in de file staan. De natuur is toegankelijk 
voor recreatie. Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen 
goed hand in hand gaan. Wijk aan Zee is een zomerse hotspot met jaarrond activiteiten. 
Horeca, natuur, mens en dier ontmoeten elkaar daar. 

 Er is in Beverwijk en Wijk aan Zee de afgelopen jaren te weinig aandacht voor verzorgd groen geweest.  Groen 
maakt de omgeving mooier en verbetert het aanzicht van de buurt. We zorgen voor meer en verzorgd groen in de 
wijken. 

 Op dit moment is de bestrijding van onkruid onvoldoende. Dit uit zich in straten die er onverzorgd uit zien. We 
zetten in op betere en regelmatige bestrijding van onkruid. Onverzorgd groen zorgt voor gevaarlijke situaties langs 
wegen. Tijdig maaien voorkomt ongelukken

 Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. En bedrijven kunnen helpen natuur en milieu te beschermen. Wij 
geloven daarom niet dat het zin heeft om extra milieuregels op te leggen. Veel bedrijven zijn zelf al bezig met 
duurzaam ondernemen. Natuurlijk stelt de overheid grenzen. 

 Milieuvervuiling pakken we aan. Maar de grote stappen waar de natuur écht iets aan heeft, komen van mensen 
en bedrijven zelf. 

Ik wil leven in een omgeving...

...Waar het prima leven is
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1.5 ...En waar vervoer van A naar B vlot gaat

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om 
boodschappen te doen en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel 
gedoe van A naar B komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de 
kerntaken van de gemeente. Het wegennet van Beverwijk en Wijk aan Zee staat er 
slecht voor en heeft grondig onderhoud nodig. Investeringen worden al jaren 
uitgesteld. 

 De VVD vindt het belangrijk dat er een verbinding komt tussen de A8 en A9. Wij kiezen uitdrukkelijk voor de 
Heemskerkvariant. Deze variant zorgt voor goede bereikbaarheid van de IJmond en biedt economische kansen. 
Bovendien zijn de negatieve effecten op de leefomgeving vele malen kleiner dan bij de Golfbaanvariant. De effecten 
van de Golfbaanvariant op de leefomgeving voor de Broekpolder zijn te heftig. We wijzen de Golfbaanvariant daarom 
resoluut af. De gemeente heeft € 2,1 miljoen voor de Heemskerkvariant beschikbaar gesteld. De VVD zorgt er voor 
dat dit geld niet voor andere varianten beschikbaar gesteld wordt. Om dit te realiseren trekken wij met de 
buurgemeenten op. 

 Wij zijn voorstander van het afwaarderen van de A22 tot de N22. De afwaardering maakt economische 
ontwikkeling in dat gebied mogelijk. De afwaardering maakt het ook mogelijk om een extra afslag voor de 
Broekpolder en de Bazaar te realiseren. Rijkswaterstaat bepaalt of er afgewaardeerd mag worden. Wij gaan met hen 
in gesprek om ze hiervan te overtuigen.

 Parkeren mag geen melkkoe voor de gemeente zijn. Op werkdagen zorgt betaald parkeren ervoor dat forensen 
en werknemers van omliggende organisaties elders parkeren of op de fiets komen. Op koopavonden en zaterdagen 
is die noodzaak veel minder. De proef met gratis parkeren was een succes. Wij voeren daarom definitief gratis 
parkeren in het centrum op koopavonden en zaterdagen in. 

...Waar het prima leven is
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 In woonwijken wordt vaak verkeerd geparkeerd. Dit levert overlast op. Handhaving in de woonwijken krijgt extra 
aandacht, ook ‘s avonds. Dit is van belang voor de doorstroming en veiligheid in de wijk en de toegankelijkheid voor 
veiligheidsdiensten. Smalle wegen in woonwijken vormen geen doorgaande route. Bij wegen met onnodig zware 
verkeersdruk maken we de alternatieven aantrekkelijker.

 Wijk aan Zeeërs ervaren parkeeroverlast in het dorp. Met behulp van vergunningsgebieden trachten wij deze 
parkeeroverlast voor bewoners te verminderen. Wij staan open voor signalen en behoeftes van de bewoners en 
streven naar eerlijke verdeling van de spaarzame parkeerplekken.

 Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. Het openbaar vervoer is geen vervanger voor de auto, maar 
een aanvulling. 

 Station Beverwijk is een belangrijk knooppunt voor de regio. Dagelijks reizen vele Beverwijkers en Wijk aan 
Zeeërs via de Kennemerlijn naar hun werk of naar school. De dienstregeling is afgelopen jaren versoberd en heeft 
geleid tot te weinig treinen in de spits. Wij zetten ons landelijk VVD netwerk in om tot een betere dienstregeling en 
een verhoging van het aantal intercity’s te komen.

 Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer vervoersmiddelen, 
zoals de elektrische fiets en scootmobielen. Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op de toekomst, 
waarbij veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan. 

 De bebording in de gemeente is momenteel rommelig en erg onduidelijk. Onnodig of slecht geplaatste borden 
worden verwijderd of verplaatst. De bewegwijzering richting hotspots zoals Wijk aan Zee, Bazaar en centrum wordt 
verbeterd. 

 De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als standaard mee, vooral in de 
buurt van scholen en sportclubs. Met medewerking van relevante partners en ouders creëren we samen een veilige 
omgeving. We zijn voorstander van initiatieven waarmee buurtbewoners en politiediensten samen kijken hoe de 
verkeersveiligheid in de buurt beter kan. 

 Het onderhoud aan wegen is de afgelopen jaren achtergebleven. Investeringen in de wegen zijn ontoereikend 
geweest. De VVD maakt genoeg geld vrij voor het nodige onderhoud.

 Het aanleggen en onderhoud van wegen is belangrijk maar kan leiden tot overlast. Een wegafsluiting is minder 
vervelend als er duidelijk een alternatieve route geboden wordt. De gemeente maakt actief bekend wanneer er 
gewerkt wordt aan de openbare ruimte zodat mensen en bedrijven hiermee rekening kunnen houden en er minder 
“zoekverkeer” is. Er is afstemming over wegwerkzaamheden met de buurgemeenten.

 
 We vinden dat milieuzones overbodig zijn in een tijd waar auto’s steeds schoner worden en alternatieve 

oplossingen steeds slimmer zijn.

 Wijk aan Zee is niet altijd goed bereikbaar. Zeker in de zomer is de doorstroming slecht. De VVD maakt zich sterk 
voor het ontsluiten van de Verlengde Bosweg om zo de bereikbaarheid van Wijk aan Zee te verbeteren. 

Ik wil leven in een omgeving...

...Waar het prima leven is
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We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende 
economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in 
nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé 
banenmotor van onze gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan 
gaat het goed met de gemeente. Een groot aantal bewoners van Beverwijk en Wijk aan 
Zee verdient zijn brood in de staalindustrie en in de zorgsector. De gemeente koestert 
dit soort bedrijven. De lokale ondernemers hebben moeilijke jaren achter de rug, maar 
hebben laten zien dat ze hardwerkende, flexibele doorzetters zijn. Zij krijgen juist nu 
ruimte, kansen en tijd om in hun bedrijf te investeren. 

Wij vinden dat ondernemers alle aandacht en respect verdienen. Of het nu gaat om 
nieuwe of de bestaande ondernemers die al langere tijd in de gemeente Beverwijk 
gevestigd zijn – wij zijn trots op hun bedrijvigheid!

2.1 ...Waar ondernemers volop ruimte krijgen

...Waar ruimte is voor ondernemen

 Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Een 
aantrekkelijk centrum is van toegevoegde waarde voor inwoners en trekt mensen aan van buitenaf. Gratis parkeren 
op koopavonden en op de zaterdag draagt hier aan bij. 

 Ondernemers ondernemen en moeten kunnen ondernemen. Ondernemers reageren creatief en snel op 
veranderende omstandigheden en op mogelijkheden. De gemeente faciliteert en stimuleert deze creativiteit. 
Ondernemers zijn gebaat bij snelle oplossingen en duidelijke besluiten. De gemeente reageert zo snel mogelijk en 
houdt niet standaard de maximale reactietermijn aan. Bij een vergunningsaanvraag ontvangt de aanvrager binnen 
één werkdag een globale inschatting over de haalbaarheid. Een definitieve beoordeling volgt later.

 Het kernwinkelgebied en de omliggende winkelgebieden versterken elkaar. Ieder stuk winkelgebied in Beverwijk 
en Wijk aan Zee verdient de volle aandacht van de gemeente. Stimuleren van vestiging in het centrum is goed en 
gewenst. Sturend optreden door bijvoorbeeld bestemmingen van panden buiten het centrum af te halen is 
ongewenst. Een bestemming wijzigen kan alleen als er langer dan 10 jaar geen economische activiteit heeft plaats 
gevonden of in overleg met de eigenaar van het pand.
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 Het VVD-initiatief voor de aanjaagregeling voor ondernemers heeft voor veel nieuwe initiatieven gezorgd. Het 
stimuleert bedrijvigheid en maakt Beverwijk en Wijk aan Zee nog leuker. De gemeente houdt de aanjaagregeling in 
stand en legt de nadruk op nieuwe initiatieven.

 Een sterke regionale economie is een aanjager voor de regio. Het zorgt voor werkgelegenheid en bedrijvigheid. 
De gemeente draagt haar steentje daar aan bij en gunt haar projecten zoveel mogelijk lokaal of regionaal.

 
 Om de behoeften van de gemeente en haar ondernemers beter op elkaar af te stemmen is een 

ondernemersdesk noodzakelijk. Dit zal het primaire aanspreekpunt worden voor ondernemers die op problemen 
stuiten of advies nodig hebben. De gemeente faciliteert hiermee de ondernemers in Beverwijk en Wijk aan Zee zo 
goed mogelijk. 

 Ondernemers hebben te maken met een groot aantal regels, toezichthouders en bijbehorende 
inspectiemomenten. We introduceren een Ondernemingsdossier voor ondernemers. Het Ondernemingsdossier stelt 
een ondernemer in staat om bepaalde informatie uit de bedrijfsvoering eenmalig vast te leggen en makkelijk 
beschikbaar te stellen aan verschillende overheden, zoals toezichthouders en vergunningverleners.

 De infrastructuur rondom industriegebieden is niet goed. De wegen zijn er slecht, er zijn beperkte 
parkeergelegenheden en het internet is slecht. Wij versterken daar waar mogelijk deze infrastructuur.

 Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. Wij willen dat de gemeente 
recreatieve ondernemers stimuleert. Recreatie mag altijd in de natuur. Recreatieve ondernemers mogen uitbreiden 
tenzij aantoonbare permanente schade aan de natuur wordt toegebracht. Te veel regels zijn voor niemand goed.

...Waar ruimte is voor ondernemen

Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de 
gemeente ze niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de 
gemeente ondernemers het beste te doen. Daarom willen wij minder regels. 

11

 Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen 
niet lang op hun geld wachten. De gemeente betaalt daarom 
rekeningen binnen dertig dagen.

 
 We verlengen de geldigheidsduur van vergunningen waar 

dat kan.

 Verder willen wij vergunningen waar mogelijk afschaffen, 
samenvoegen of vervangen door een meldingsplicht of 
algemene regels.

 
 Wij willen dat ondernemers maximaal één aanslag per jaar 

van de gemeente krijgen waarop alle lokale lasten staan 
vermeld.

 Overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare regels schaffen wij af.

Ik wil leven in een omgeving...
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2.2 ...En waar duurzaamheid in het teken staat 
van ondernemen

We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie en water. Goed omgaan met 
het milieu is noodzakelijk, dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen.

Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de 
economische winst. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels 
te verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures. De gemeente haakt hierbij 
actief  in op landelijke en regionale initiatieven waaronder die van de Omgevingsdienst 
IJmond. 

...Waar ruimte is voor ondernemen

Ik wil leven in een omgeving...
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 Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. De gemeente werkt actief mee aan 
voldoende oplaadpunten. 

 De gemeente stimuleert duurzame energie zoals zonnecellen door minder regels en eenvoudige procedures op 
te stellen. Daarbij stelt de gemeente een stimuleringsfonds beschikbaar om dit aantrekkelijk te maken.

 De gemeente ondersteunt en stimuleert ondernemers om duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord (MVO) te 
ondernemen en wijst daarbij op de mogelijkheden van subsidies en stimuleringsfondsen.

 De gemeente houdt bij inkoop rekening met de herbruikbaarheid van de producten en grondstoffen (circulaire 
economie). Denk hierbij aan verlichting, maar ook aan papier en andere kantoorbenodigdheden.

 De gemeente stelt zichzelf realistische duurzaamheidsdoelstellingen. Jaarlijks evalueren we hoe dit proces 
verloopt en welke initiatieven nodig zijn.

 Gasaansluitingen bij nieuwbouwwoningen worden niet verboden. De VVD is van mening dat iedereen recht op 
keuzevrijheid heeft. Elektrisch koken en zonneboilers stimuleren wij. 

 De VVD is voorstander van initiatieven zoals GreenBiz. Uitbreiding van het Greenbiz project of gebied en 
vergelijkbare projecten faciliteren wij van harte. 
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3.1 ...Waar je met plezier
naar je werk gaat

Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld 
voor een goed leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot 
zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van 
onze samenleving.  

...Waar iedereen meedoet

 Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente opdrachten zoveel mogelijk aan 
lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet. 

 Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Zij maken Beverwijk en Wijk aan 
Zee een leukere plek om te wonen.

 Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: het 
bijhouden van openbaar groen in de wijk, schoonhouden, buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen 
van energie of het zelfstandig runnen van een bedrijf, de Beverwijker en Wijk aan Zeeër zit vol ideeën en kwaliteiten. 
Wij juichen deze initiatieven toe en ondersteunen deze initiatieven.

We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en 
mogelijkheden. Het is zonde als we die niet gebruiken. Ons uitgangspunt is te kijken wat 
mensen wél kunnen, in plaats van wat ze niet kunnen.

Ik wil leven in een omgeving...

 De gemeente helpt mensen om weer aan de slag te gaan. Mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen 
daarna weer aan de slag. Mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen deels aan het werk. 

 Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen die hun baan 
kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag te komen. Het verliezen van je baan is 
ingrijpend genoeg. Wij vinden dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. 
Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verliest zijn of haar uitkering.

 Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een betaalde 
baan gaan. Wanneer iemand van een uitkering naar een baan gaat, is dat financieel merkbaar. Armoederegelingen 
die dit belemmeren (de zogenoemde armoedeval) schaffen we af. 

 Fraude met uitkeringen is diefstal. Bij fraude en misbruik vorderen we de betaalde uitkeringen tot op de laatste 
cent terug en daar bovenop wordt er een boete opgelegd. Controle en maatwerk is hier voor nodig.

 Jonge starters op de arbeidsmarkt zonder startkwalificatie krijgen extra ondersteuning; de aansluiting van de 
leerplichtwet op de participatiewet wordt verbeterd. 
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3.2 ...Waar kinderen zich thuis voelen
en met plezier naar school gaan

Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen 
een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij. Wij 
zijn trots op onze leerkrachten voor de klas. 

...Waar iedereen meedoet

Ik wil leven in een omgeving...

 De school is goed en veilig bereikbaar voor kinderen en ouders. Wij willen dat er goede mogelijkheden zijn om je 
kind lopend, met de fiets of auto af te zetten bij school.

 Het schoolgebouw is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte in of nabij 
het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. We denken hierbij aan ruimte voor muziek, 
sport en cultuur of via samenwerking met culturele instellingen in de gemeente.

 Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat (taal)achterstanden bij 
jonge kinderen worden weggewerkt. Dit willen wij bereiken door vroegtijdige signalering op de peuterspeelzaal of 
kinderdagverblijven. 

 School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige 
signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld. 

 Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te signaleren bij jongeren, willen wij dat de gemeente zorgt voor goede 
koppeling tussen de zorgverleners en instellingen rondom onderwijs, welzijn, cultuur en sport.

 We zorgen er voor dat wanneer ouders en kinderen problemen hebben, het gezin één hulpverlener als 
aanspreekpunt heeft.

 De jongerenleerplicht van 5 tot 18 jaar en van 18 tot 23 jaar handelt voortaan één organisatie af.

 We vinden het belangrijk dat je vrij kunt kiezen naar welke school je kind gaat. 

 We vinden het ook belangrijk om naar een basisschool in de buurt te kunnen. Ongeacht het aantal kinderen blijft 
er een basisschool in Wijk aan Zee.

 Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed. Als ouders hun kind naar religieus onderwijs willen sturen, 
betalen zij dat vervoer zelf.

 
 Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed voorbereid worden op hun baan voor 

later.

 Beverwijk zet in op een uitbreiding van het aantal aangeboden mbo-opleidingen in de gemeente. Ook kijken we 
naar mogelijkheden om een hbo-instelling in de IJmond aan te trekken. Op deze manier faciliteert de gemeente 
doorstroming van scholieren en studenten. 

Op school leren wij kinderen de kennis en 
vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op 
school leren we ze ook wat onze normen en 
waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar 
omgaan. 
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3.3 ...Waar iedereen goede zorg krijgt

Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We 
vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, 
staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt. 

Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo 
lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de 
ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de 
gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg 
op kleine schaal. Mantelzorgers spelen daarin een belangrijke rol.

De VVD staat voor een samenhangend ouderenbeleid waarin er aandacht is voor 
wonen, zorg, werk en inkomen.

...Waar iedereen meedoet

 De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor iedereen goed te 
begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat de gemeente de mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke 
ondersteuning bij het aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw 
belang meedenkt. Zo is het van belang om aan senioren uit te leggen dat eigen inkoop van zorg kan en mag. 

 Eenzaamheid is een groot probleem onder ouderen. De gemeente zet in op projecten die dit tegengaan. Een 
gedachte hierbij is het creëren van buurten waar jongeren en ouderen bij elkaar in de buurt wonen. Of het creëren 
van ‘koppeltjes’, waar jongeren van tijd tot tijd ouderen opzoeken.

3.3 ...Waar iedereen goede zorg krijgt
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Ik wil leven in een omgeving...

...Waar iedereen meedoet

 De VVD wil wonen, zorg en dagbesteding combineren zodat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. 
Ook de blijvershypotheek maakt dit mogelijk.

 Het is van groot belang dat de gemeente Beverwijk, samen met de buurgemeenten Velsen en Heemskerk, een 
op elkaar afgestemd beleid hanteert met betrekking tot zorg en welzijn. We voeren de best practices van de drie 
gemeenten in.

 We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is ontzettend 
waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat ze overbelast raken. 
De gemeente streeft hierbij naar een intensieve samenwerking tussen de zorginstellingen en 
mantelzorgorganisaties. De gemeente maakt gebruik van de zogeheten “mantelzorgwaardering” als erkenning 
voor het belangrijke werk van deze mantelzorgers.

 Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden heft de gemeente een 
eigen bijdrage.

 De rijksmiddelen AWBZ en Jeugdzorg die over zijn gegaan naar de gemeente worden door ontschotting van 
budget volledig aangewend voor de Wmo- en Jeugdzorg taken.

 De zorgdiensten worden scherp ingekocht.

 Ouderen hebben er baat bij om trainingen te krijgen hoe het internet te gebruiken.

 De rol van de gemeente is om de match van de zorgbehoefte goed uit te laten voeren.
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3.4 ...Waar ruimte is voor sport en spel

Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van 
sociale contacten. Wij vinden het belangrijk dat jong en oud kan sporten. 

 Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel 
mogelijk te laten bewegen. Dit kan ook met hulp van buurtsportcoaches of particuliere initiatieven.

 Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. De gemeente reserveert via een prestatiedoelstelling 
een vast gedeelte van de sportsubsidie hiervoor. 

 Groeiende sportverenigingen hebben te weinig velden om iedereen de betreffende sport te laten beoefenen. Er 
komen extra sportvelden om dit op te lossen. Gekeken wordt of sportpark Adrichem tot een echte sportcampus 
ingericht kan worden. Plaatsing van een extra veld in park Overbos is ook een mogelijkheid. Groen dat door 
herinrichting wegvalt compenseren we met nieuw groen. 

 Samenwerking tussen de sportverenigingen vinden wij belangrijk. De verenigingen delen, daar waar mogelijk, 
het gebruik van sportvelden om tot een optimale veldcapaciteit te komen.

 Het is belangrijk dat kinderen kunnen spelen en sporten. De gemeente zorgt voor meer en betere speelruimte 
voor kinderen.

 Vitaliteit is voor ouderen zeer belangrijk. We zorgen voor laagdrempelige buitensporttoestellen.

...Waar iedereen meedoet

Ik wil leven in een omgeving...
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3.5 ...Waar aandacht is voor kunst en cultuur

...Waar iedereen meedoet

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. De gemeente 
heeft een belangrijke rol in het behouden van en aandacht voor historisch erfgoed. 
Cultuur stimuleert de creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief 
effect op de economie. Daarbij draagt het bij aan een brede persoonlijke ontwikkeling 
van eenieder. 

Cultuur in Beverwijk en Wijk aan Zee 
is van iedereen. Voor ons zijn daarin 
erfgoedbehoud, cultuuronderwijs 
en het beschermen van de vrijheid 
van meningsuiting het belangrijkste.

 Wij vinden het belangrijk dat mensen die niet uit Nederland komen, de geschiedenis en cultuur van Beverwijk en 
Wijk aan Zee kennen. Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook 
cultuurhistorische evenementen zoals de traditionele Sinterklaasintocht, Sint Maartenviering en Luilak. 

 Cultuur is van ons allemaal! Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen en een specifieke groep 
instellingen die op dit moment door de overheid gesubsidieerd worden. Subsidieaanvragen worden hierop getoetst.

  
 Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen inkomsten binnenhalen. We 

vinden het belangrijk dat organisaties niet alleen afhankelijk zijn van (gemeentelijke) subsidies maar ook in staat 
zijn op andere manier geld te werven voor hun culturele projecten.

 De gemeente toetst subsidies van tijd tot tijd. We kijken of het doel van de subsidie behaald is. We kijken ook of 
nieuwe initiatieven in plaats van bestaande initiatieven een aanvullende subsidie kunnen krijgen.

 De bereikbaarheid van en parkeerfaciliteiten rondom het Kennemer Theater zijn beperkt. We onderzoeken of 
een verhuizing van het Kennemer Theater naar het Stationsgebied/Ankie’s Hoeve mogelijk is. 

 De Wijkertoren met daaraan gekoppeld de Grote Kerk is een karakteristiek bouwwerk in Beverwijk en het behoud 
hiervan verdient de steun van de gemeente. De Wijkertoren samen met de Grote Kerk kan bijvoorbeeld worden 
ingezet als een laagdrempelige locatie om culturele evenementen te organiseren.

 Vergunningverlening kan eenvoudiger en daarom zijn wij voorstander van een zogenoemd (digitaal) 
evenementenloket.

 Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige gemeentelijke voorschriften. 

 Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Op de basisschool krijgt ieder 
kind cultuureducatie.

Ik wil leven in een omgeving...
18



19

3.6 ...En waar nieuwkomers zich aanpassen

Onze samenleving is gebouwd op liberale tradities die hebben geleid tot een vrije en 
tolerante samenleving. Een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is, ongeacht je 
geslacht, seksuele geaardheid of geloof. Een samenleving waarin tolerantie naar 
andersdenkenden de norm is en kerk en staat gescheiden zijn. Wij staan voor een 
samenleving waarin iedereen meedoet. 
Als je onze vrijheden omarmt, dan hoor je erbij.
 
Het beleid van integratie met behoud van eigen identiteit heeft gefaald. Reden 
hiervoor is de vrijblijvendheid van het gevoerde beleid. De VVD wil dan ook aan 
nieuwkomers eisen stellen. Nieuwkomers in de gemeente Beverwijk die verwijtbaar 
niet voldoen aan hun inburgeringsplicht tonen daarmee dat zij geen deel uit willen 
maken van onze samenleving. Wij vinden het logisch dat dit consequenties heeft. Zoals 
het verliezen van de verblijfsvergunning, geen verblijfsstatus kunnen krijgen, geen 
Nederlander kunnen worden of geen uitkering meer krijgen. 

Nieuwkomers die zich in Beverwijk of Wijk aan Zee vestigen moeten als doel hebben te 
integreren, de taal te leren, onze normen en waarden te adopteren en daarmee volledig 
op te gaan in onze samenleving. Ook bij de Beverwijkers en Wijk aan Zeeërs ligt een taak 
om ze hierop aan te spreken. 

...Waar iedereen meedoet

Ik wil leven in een omgeving...

 Zolang nieuwkomers in Beverwijk en Wijk aan Zee zijn, passen ze zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse 
taal leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken, werkt. De Nederlandse taal leren is een eigen 
verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. De gemeente faciliteert dit door te bevorderen dat er voldoende 
betaalbare cursussen zijn in de Nederlandse taal. 

 We sluiten niemand uit. Er zijn in Nederland heel veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en 
geïntegreerd zijn in onze samenleving. Zij hebben de kansen gegrepen die Nederland biedt. Wij zijn daar trots op en 
verwachten dat ook van anderen.

 Voor haatprediken, in welke vorm dan ook, is er in Beverwijk en Wijk aan Zee geen plaats. De gemeente neemt 
een proactieve rol in het voorkomen van haatzaaien en in oproepen om onze waarden en vrijheden te negeren. 
Haatpredikers krijgen geen podium in Beverwijk en Wijk aan Zee.

 Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente ondersteunt hen 
niet en verleent hen geen opvang. 

 Statushouders hebben geen voorrang op de sociale woningmarkt. Dit is onrechtvaardig tegenover mensen die 
al vele jaren op een wachtlijst voor een woning staan. De gemeente behoudt de verplichting statushouders te 
huisvesten. Voor statushouders neemt de gemeente andere passende maatregelen. 

Einddoel is Beverwijker of Wijk aan Zeeër te zijn!
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4.1 ...Waar je je veilig voelt

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Gemeente 
Beverwijk staat al jaren in de AD misdaadmeter top 50. Wij willen dat het veiliger wordt 
in Beverwijk en Wijk aan Zee. Wij tolereren geen onveilige situaties en wensen geen 
halfbakken oplossingen. De gehele gereedschapskist van maatregelen zetten wij in om 
Beverwijk en Wijk aan Zee veiliger te maken.  

...Waar je je veilig voelt

 Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten moeten op tijd zijn als je ze 
nodig hebt. We zijn tegen het oprekken van de uitruktijden van de hulpdiensten. Deze blijven binnen de huidige 
landelijke normen.

 De hulpdiensten zijn altijd goed bereikbaar. Een app is soms handig, maar is nooit de enige mogelijkheid. Het 
blijft mogelijk om misstanden via de telefoon aan te kaarten. Aangifte doen kan tijdens openingstijden op het 
bureau, via internet, 3D-loket en via de eigen wijkagent die in dat geval op afspraak langs komt. Een luisterend oor 
vinden wij minstens zo belangrijk.

 Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente staat open voor initiatieven als 
buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen. Wijkagenten worden hier ook actief bij betrokken.

 Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze inwoners om verdachte of 
onveilige situaties te melden. Voorwaarde is wel dat de meldkamer snel en correct de telefoontjes verwerkt. Ook een 
terugkoppeling door de agent ter plaatse is gewenst.

 In buurten met overlast kan cameratoezicht als uiterste middel en binnen de (privacy)kaders worden ingezet.

 Drugscriminaliteit, inbraken, alcohol-, drugs- en ander overlast pakken we hard aan. De gemeente pakt 
drugsdealers aan en de burgemeester gebruikt de bevoegdheden om drugspanden te sluiten. We handhaven bij 
overlast op straat.

 We zorgen dat de veiligheid in en rond scholen op orde is.

 Deugdelijke straatverlichting en het op peil houden van controles zorgen voor een verbetering van veiligheid en 
het aanpakken van overlast.

 Verkeershufters en hardrijders zijn een gevaar voor de verkeersveiligheid en moeten worden aangepakt. 

Ik wil leven in een omgeving...
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We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is 
helemaal uit den boze. Degenen die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners 
en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten, horen ongestoord hun werk kunnen 
doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of 
aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu ook 
durven inzetten.

Criminelen verplaatsen zich van de onder- naar de bovenwereld. Ze maken gebruik van 
plaatselijke infrastructuren en faciliteiten. De VVD staat voor ingrijpen als er sprake is 
van malafide praktijken  in Beverwijk en Wijk aan Zee. De georganiseerde criminaliteit 
trekt zich niets aan van het lokaal gezag. Hun handelen trekt meer criminaliteit aan en 
verslechtert verder de leefbaarheid en veiligheid op straat. Het bestrijden van 
ondermijning heeft daarom onze hoogste prioriteit. Ook hier zetten we de volledige 
gereedschapskist van maatregelen in. 

4.2 ...En waar criminelen hard worden aangepakt

...Waar je je veilig voelt

Ik wil leven in een omgeving...

 De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets extra’s aan toe. Extra 
Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) vergroten de zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine 
criminaliteit.

 
 De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. Raddraaiers worden 

opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun en die van het lokaal gezag. 

 De burgemeester en politieleiding stimuleren dat de politie alle nodige instrumenten kan gebruiken om 
raddraaiers op te sporen en aan te pakken. De burgemeester maakt actief gebruik van al zijn bevoegdheden en de 
mogelijkheden die tot zijn beschikking staan om de openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden. Te denken 
valt het afkondigen van gebiedsverboden, groepsverboden, samenscholingsverboden, een noodbevel, een 
noodverordening afkondigen, preventief fouilleren, cameratoezicht, bestuurlijke ophouding, toezicht op openbare 
vermakelijkheden en inrichtingen etc.

 Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van cameratoezicht.

 Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen. Instrumenten als 
gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel, park of wijk) worden gebruikt om geweld of overlast tegen te gaan.

 We geven hangjongeren hun eigen hangplekken zodat het overlast minder wordt. We zorgen voor meer 
activiteiten waarbij straatcoaches een rol kunnen spelen. Particuliere initiatieven moedigen wij aan. 
Probleemjongeren die overlast blijven veroorzaken pakken we aan en hun ouders stellen we verantwoordelijk voor 
hun gedrag. Schade en kosten worden op hen verhaald.

 Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die dit veroorzaken.

 Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele 
activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik van de mogelijkheden die de wet BIBOB (bevordering 
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) hiervoor geeft. We stemmen dit in IJmondiaal verband af, 
zodat er geen verplaatsing van de criminaliteit plaatsvindt.
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We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft 
voor ons daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten 
aanbiedt voor het gemak van de bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners 
toe te gaan. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur 
per dag open is. Uitgangspunt is dat digitale dienstverlening altijd wordt gebruikt waar 
dit mogelijk is, maar maatwerk, zoals persoonlijk contact, in stand wordt gehouden. De 
Beverwijker en Wijk aan Zeeër staat centraal en niet het gemeentelijke apparaat.

5.1 ...Waar de gemeente dienstbaar en modern is

...Waar de gemeente er voor ons is

Ik wil leven in een omgeving...

 We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt, en dat de gemeente er alles aan doet om je 
goed te helpen. De gemeente is er voor de Beverwijker en Wijk aan Zeeër, niet andersom.  

 We willen dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is voor zaken die je niet digitaal kunt regelen. Ook 
willen we dat gemeenteambtenaren op afspraak naar je toe kunnen komen.  Een nieuw ID bewijs kun je ook laten 
bezorgen, bijvoorbeeld op je huisadres. 

 De gemeente zorgt ervoor dat de computers en ICT bij de tijd zijn, dat persoonsinformatie altijd beveiligd is en de 
privacy gewaarborgd. 

 Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente maakt meer gebruik van de mogelijkheden om 
statistieken en gegevens over de besteding van subsidies online toegankelijk te maken (zogeheten open data). WOB-
verzoeken en antwoorden worden voortaan online gezet. 

 Privacy is een groot goed, dus het is belangrijk dat de gemeente de digitale privacy van inwoners borgt. De 
gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te 
bestraffen. 

 De gemeente spant zich in voor een veilige en betrouwbare digitale overheid. Voor inkoopbeleid, 
basisregistratie en belastingen gaat zij gebruik maken van vooruitstrevende digitale mogelijkheden, zoals die van 
de zogeheten “generieke digitale infrastructuur”.

 
 De gemeente communiceert helder en begrijpelijk. De Beverwijker en Wijk aan Zeeër vindt dit in de krant, op de 

website, Facebook of andere sociale media. 
 
 De gemeente zet zich in voor WiFi-hotspots op openbare plekken als parken, pleinen, en overheidsgebouwen.
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We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van 
belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven 
van advies, het delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en 
het leggen van verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Ook is het 
belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming. 
Dat kan via dorps- of wijkraden, maar ook direct richting individuele burgers en 
ondernemingen. 

De gemeentegrens is niet bepalend waar een gemeentelijk probleem begint of eindigt 
maar bepaalt tot hoe ver de bevoegdheid van het Beverwijkse gemeentebestuur gaat. 
Indien er geen bordjes op de grens van Beverwijk en Heemskerk zouden staan zou 
niemand weten waar de gemeentegrens is .  Juist  omdat veel  zaken 
grensoverschrijdend zijn is samenwerking noodzakelijk. Verdergaande samenwerking 
in de IJmond wordt door de VVD in Beverwijk nagestreefd, indien mogelijk zo intensief 
mogelijk. Voor de positie van Beverwijk en Wijk aan Zee binnen de Metropoolregio 
Amsterdam, maar ook richting Den Haag en Brussel, is schaalvergroting van 
gemeentes noodzakelijk. 

Samenwerking wordt flexibel vormgegeven. Een gemeenschappelijke regeling is niet 
meer het geschikte instrument. Een volgende stap kan fusie zijn. De gemeenten in de 
IJmond die dat zouden willen, vinden bij de VVD gehoor. 

5.2 ...Waar de overheid je niet in de weg zit

...Waar de gemeente er voor ons is

 De VVD wil een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor bewoners.

 De gemeente heeft een regionale opstelling en de blik naar buiten gericht. Gemeentelijke taken kan de 
gemeente uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald.

 In het kader van een kostenefficiënte en effectieve overheid heeft de gemeente oog voor samenwerking met 
buurgemeenten in de regio, en medeoverheden zoals Provincie, Hoogheemraadschap en Rijk. 

 Wij willen dat de komende periode duidelijk is wat de gevolgen zijn van een mogelijke fusie van Beverwijk met 
Velsen én Heemskerk. Wij betrekken daarbij de Beverwijkers en Wijk aan Zeeërs. 

 De omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. De gemeente brengt de 
omgevingswet actief tot uitvoering.

 De gemeente legt zo min mogelijk regels op. Vastgestelde regels worden gehandhaafd.

Ik wil leven in een omgeving...
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We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. 
Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de 
gemeente uitgeeft is door hardwerkende inwoners verdiend. Dit geld moet daarom 
zuinig en zinnig worden besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan 
wordt uitgegeven. 

5.3 ...Waar de gemeente zuinig en zinnig
met belastinggeld omgaat

...Waar de gemeente er voor ons is

 We zijn voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen. 

 We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel dat allerlei kosten 
worden afgewenteld op de aanvrager.

 
 De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk. We willen geen verhoging van de woonlasten.

 Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een strikte scheiding tussen 
inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven dekken met structurele middelen: 
inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven. 

 De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage 
waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is.

 
 Gemeenteschuld door middel van leningen dienen teruggedrongen te worden. We zorgen voor een robuust 

financieel beleid voor nu en in de toekomst (schuldratio en netto schuldquote op een aanvaardbaar niveau). 
Periodiek doet de gemeente de houdbaarheidstest gemeentefinanciën van de VNG. 

 De gemeente gaat in overleg met de Bank Nederlandse Gemeenten om tot een oplossing voor de rest van de 
leningenportefeuille te komen. 

 Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan doordat als een regel eenmaal is 
ingevoerd, deze het eeuwige leven lijkt te hebben. De gemeente kan dit tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe 
regel vast te leggen hoe lang deze geldig is, oftewel horizonbepalingen invoeren. Ook moet er gekeken worden of er 
momenteel regels actief zijn die verjaard of niet handhaafbaar zijn, deze moeten worden geschrapt.

 We besparen op de kosten van het ambtelijk apparaat. We maken minder gebruik van externe inhuur. Dit zijn 
onnodig hoge kosten. We kijken kritisch waar we als gemeente mee bezig houden, onnodige projecten stoppen we. 
De gemeentelijke organisatie ondergaat een efficiëntietoetsing. Op deze manier kan er gekeken worden waar 
onnodig geld uitgegeven wordt en op welke posten te besparen is.

 
 Voor vervanging van een gestolen rijbewijs of identiteitsbewijs hoef je geen extra leges te betalen. Zo’n situatie 

is al vervelend genoeg. 

Ik wil leven in een omgeving...
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Evenementen maken Beverwijk en Wijk aan Zee leuk en gezellig. Het is een meerwaarde 
voor de gemeente. De smaakmarkt, vers- en brocantemarkt, kofferbakmarkt, Beverwijk 
uit de Kunst of Young Art Festival zijn niet meer weg te denken. Het Tata Steel Chess 
Tournament, harddraverij, ringsteken en kermis horen bij Beverwijk en Wijk aan Zee. 
Ook zijn er veel kleine evenementen op straat-, buurt- of wijkniveau. Allemaal 
georganiseerd door enthousiaste ondernemers en bewoners. De gemeente stimuleert 
en faciliteert deze activiteiten. 

5.4 ...En waar het vooral leuk en gezellig is

...Waar de gemeente er voor ons is

We wonen met plezier in Beverwijk en Wijk aan Zee.
Thuis in de wijk. Samen in de IJmond.

 De kermis tijdens de feestweek hoort op het Meerplein en blijft dus ook op het Meerplein.

 De feestweek en andere evenementen mogen geen melkkoe van de gemeente zijn. We nemen de hoogte van 
leges en precariorechten onder de loep omdat veel ondernemers van actieve deelname afzien vanwege deze hoge 
kosten. 

 De gemeente gaat in gesprek met de ondernemers om te kijken hoe we gezamenlijk de feestweek gaan 
verbeteren.

 De gemeente verstrekt sneller vergunningen. Een eerste reactie wordt in de meeste gevallen binnen 1 dag 
gegeven. We verstrekken de vergunningen op tijd. 

 Buurtinitiatieven ondersteunen we van harte en we denken graag mee in de uitvoering van deze initiatieven.

 Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige gemeentelijke voorschriften. 

 De gemeente helpt organisatoren van kleinschalige evenementen. We zorgen voor een goede samenwerking 
tussen de gemeenten en de organisatoren.

 We vereenvoudigen het aanvragen van vergunningen. Zeker bij herhaling van evenementen is het doorlopen 
van het volledig proces niet nodig. Het aangeven van de wijzigingen volstaat. Wij zijn voorstander van een 
zogenoemd evenementenloket.

 Beverwijk heeft sinds 1276 marktrechten en is een echte marktstad. De VVD is voorstander van eventuele 
initiatieven voor verbetering van huidige (bestaande) markten en juicht nieuwe marktinitiatieven toe.
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