Voorwoord
Heerhugowaard: een stad om te wonen, een dorp om te leven.
‘VVD Verbindt’ was de titel van ons vorige verkiezingsprogramma en heel veel is inderdaad verbonden.
De wijze waarop we met onze inwoners over wijzigingen in hun omgeving communiceren is veranderd.
Zoveel als mogelijk is worden inloop- en informatieavonden georganiseerd, zodat inwoners en
ondernemers samen kunnen meedenken over de plannen die we willen realiseren in Heerhugowaard.
Wij verbinden de gemeente, de Heerhugowaarders en onze bedrijven met elkaar. Daarom is de aanpak
van de klankbordgroep in het Stationsgebied ook zo’n goed voorbeeld. We blijven werken aan een
heldere communicatie met goed verwachtingsmanagement, want een eerlijke en betrouwbare overheid
is van belang voor het samenspel wat leidt tot een optimaal en gedragen besluit.
Ook in het sociaal domein wordt op andere manieren gewerkt, meer vanuit preventie door
welzijnsorganisaties, sportverenigingen, onderwijs en vrijwilligers. En ook de samenwerking met
huisartsen en wijkverpleegkundigen wordt steeds beter. Maar hier kunnen we de komende jaren nog
meer inzet op plegen om te komen tot een inclusieve, duurzame samenleving waarbij iedereen meedoet
en in staat is om zijn of haar talenten in te zetten.
Duurzaamheid in alle breedte is voor het VVD-uitgangspunt, People, Planet, Purpose, een leidraad die
geldt voor alle beslissingen die genomen moeten worden. Groei op een wijze die recht doet aan
economie en mensen, en onze planeet beter achter laat voor onze (klein)kinderen.
Ook willen we onze kinderen laten opgroeien op een veilige plek, dat is Heerhugowaard zeker, maar dat
betekent niet dat we achteroverleunen, we blijven waakzaam en proberen ook met onze inwoners die
veiligheid te waarborgen. De Whatsapp-groepen zijn een mooi voorbeeld en wij willen dergelijke
burgerinitiatieven ondersteunen en uitbouwen.
'Crisis' was een veel gebruikt woord in de vorige verkiezingen, gelukkig gaat het in deze tijd meer over
innovatie en groei. Dankzij genomen maatregelen kunnen we nu profiteren van de opgaande lijn in de
economie. Gebiedsontwikkelingen gaan snel, en woningen worden weer volop verkocht en gebouwd.
We constateren dat er een groeiend tekort is aan personeel in de bouw, onderwijs en in de zorg.
Samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid is dus belangrijk. Talent willen we houden in
de regio en in onze gemeente. Zeker Heerhugowaard, met veel ruimte voor ontwikkeling, heeft jongeren
iets te bieden. Wel zullen we er álles aan moeten doen om de binding van jongeren aan Heerhugowaard
tot stand te brengen en te versterken. Genoeg woningen voor deze doelgroep, voorzieningen en vertier
zijn daarmee belangrijk voor de vitaliteit van onze gemeente in de toekomst.
De VVD wil zich daarom richten op die vitaliteit en dat in samenwerking met de gemeentes in NoordHolland Noord, Holland boven Amsterdam. We weten dat we dat als Heerhugowaard niet alleen kunnen,
maar wel dat we gezamenlijk een antwoord kunnen vormen op de kansen die vanuit onder andere de
Metropool Regio Amsterdam ons geboden worden.
De VVD wil de komende 4 jaren inzetten op een vitale en veilige gemeente en we willen daar sámen met
onze inwoners aan werken!
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Hoofdstuk 1
1.1

…Waar het prima leven is.

…Waar je goed en betaalbaar kunt wonen.

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is de plek waar je thuiskomt na een dag werken of na
een vakantie. Dé plek waar jij je prettig en veilig voelt. Daarom is het ook zo belangrijk dat iedereen een
huis kan vinden waar zij hun thuis van kunnen maken. Wij willen dat mensen op ieder moment in hun
leven de juiste woning kunnen vinden in Heerhugowaard. Van jong tot oud, iedereen moet in
Heerhugowaard kunnen wonen en blijven wonen. Wat ons betreft moeten er altijd mogelijkheden zijn
en blijven om je huis aan te passen als je dat wilt of als het nodig is, en dat binnen Heerhugowaard
doorstroom kan plaats vinden tussen woningen. Van starterswoningen naar een gezinswoning, en naar
een huis voor ieders oude dag.
Heerhugowaard is voor iedereen
Om ervoor te zorgen dat iedereen in Heerhugowaard kan (blijven) wonen, moet er gebouwd worden.
Wij willen voldoende koopwoningen voor starters, mogelijkheden voor starters om door te groeien en
kavels voor (toekomstige) Heerhugowaarders die hun eigen huis willen bouwen. Op deze manier kan
Heerhugowaard voor iedereen een thuis bieden. Voor ouderen die zorg-op-maat nodig hebben, geven
wij ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen. Bouwplannen moeten naar ons idee
beoordeeld worden op levensloopbestendigheid, en dus op maatschappelijke duurzaamheid. We
bouwen dus woningen voor iedereen. Van jong tot oud, van huur tot koop.
Duurzame woningen en gebouwen
Om woningen in Heerhugowaard toekomstbestendig te maken zijn wij voorstander van het
verduurzamen van woningen. Dit is goed voor zowel de huidige generaties, en voor de kleinste
Heerhugowaarders. Duurzaam bouwen gaat bij ons verder dan zonnepanelen op het dak, het gaat om de
vraag hoe woningen in Heerhugowaard mee kunnen ontwikkelen in de levensloop van de bewoners.
Zoals het aanpassen van de woningen voor de oude dag. Daarnaast willen wij bij nieuwbouw dat nieuwe
woningen in Heerhugowaard energieneutraal en onafhankelijk van gas zijn. Windmolens zijn voor ons
geen oplossing omdat ze vooral overlast opleveren.
Wij willen een gelijk speelveld voor bouwers en projectontwikkelaars in de regio. Gemeentelijk vastgoed,
zoals scholen, zouden zo gebouwd moeten worden dat de gebouwen eenvoudig om te vormen zijn tot
een andere bestemming. Wanneer een schoolgebouw niet meer gebruikt wordt, dan moeten we er
bijvoorbeeld woningen van kunnen maken.
Het verduurzamen van bestaande woningen en gebouwen is een grote opgave voor de toekomst, en het
vraagt om communicatie tussen de Rijksoverheid, de gemeente en de Heerhugowaarder. De gemeente
moet hierin een stimulerende rol spelen zodat lokale kennis en werkgelegenheid hiervan profiteren. Een
onderdeel hiervan is een toekomst zonder gas. De VVD vindt het belangrijk dat inwoners en
ondernemers tijdig geïnformeerd worden over de mogelijkheden hiervoor, en dat zij daarop kunnen
inspelen. Een verplichte gasaansluiting in woningen, de gas-aansluitplicht, moet in heel Heerhugowaard
vervallen. Heerhugowaard moet worden voorbereid op een duurzame toekomst zonder gas.
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Dat is onze ambitie voor duurzaam bouwen in Heerhugowaard. Een ambitie waarvan wij willen dat ook
de sociale huurwoningen meegaan in deze trend. Hiervoor moeten prestatieafspraken gemaakt worden
met woningcorporaties. Dit geldt zowel voor verduurzaming van woningen in Heerhugowaard als het
verminderen van de woonlasten in deze woningen.
Om dit te realiseren vinden wij dat Heerhugowaarders makkelijk en snel moeten kunnen zien welke
mogelijkheden er zijn voor het vergroten, verduurzamen of aanpassen van hun huis. Wij vinden dat de
regels uit de bestemmingsplannen actueel en digitaal beschikbaar moeten zijn. De vrijheid om zelf te
bepalen wat je met je huis wilt doen is belangrijk, en daarom hebben we al deels afscheid genomen van
de Welstandscommissie. Wij zien echter nog steeds veel onnodige beperkingen op bouwmogelijkheden
die de Heerhugowaarders tijd en geld kosten. Die beperkingen willen wij zoveel mogelijk wegnemen.
Sociale woningbouw in Heerhugowaard
Een dak boven het hoofd is een primaire levensbehoefte voor iedereen. Als VVD realiseren wij ons dat
niet iedereen altijd het inkomen heeft om een huis te kopen, of om in de vrije sector te kunnen huren. In
die zin zijn wij geen tegenstander van sociale huurwoningen. Waar wij wel tegen zijn, is het volbouwen
van Heerhugowaard met sociale woningbouw. Wijken kunnen niet alleen uit sociale huurwoningen
bestaan. Diversiteit heeft een positief effect op de leefbaarheid in de wijk.
Wij vinden dat een sociale huurwoning alleen voor de mensen is die het echt nodig hebben.
Scheefwonen pakken wij dan ook hard aan. Hierdoor worden Heerhugowaarders die het echt nodig
hebben buiten een woning gehouden door mensen die ook elders een woning kunnen bemachtigen. Om
dit aan te pakken willen wij dat de woningcorporaties meer gebruik gaan maken van tijdelijke
huurcontracten. Na een aantal jaar wordt opnieuw naar het inkomen gekeken en bepaald of de
bewoners mogen blijven, of plaats moeten maken voor iemand die het echt nodig heeft. Om
alternatieven te bieden aan de doorstromers willen wij een toereikend aanbod van goedkope
koopwoningen en huurwoningen in de vrije sector met een huurprijs tot €950,- per maand.
Daarnaast zijn wij groot voorstander van alternatieve manieren van woningtoewijzing. De wachtlijst is
voor ons een achterhaald principe omdat het geen goed beeld geeft van de woonbehoefte. Jongeren
schrijven zich vroeg in voor mochten zij misschien over een aantal jaar een woning nodig hebben.
Daarnaast beschikken we over een grote diversiteit aan woningen en heeft iedereen andere behoeftes.
Door een betere verbinding tussen de vraag en het aanbod willen wij de wachttijd voor een woning
drastisch terugdringen. Wij vinden het niet acceptabel dat je keer op keer een woning kunt weigeren.
Woonlasten
Om het kopen van woningen in Heerhugowaard te stimuleren zijn wij voor het verlagen van de
woonlasten zoals onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing door efficiënter om
te gaan met gemeentelijke afvalverzameling en het riool.
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1.2

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

Iedereen woont graag in een schone en leefbare wijk. De gemeente stimuleert de inzet van inwoners bij
het schoon en leefbaar houden van hun wijk. Verrommeling van wijken gaan we tegen door
hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast aan te pakken en
vernielingen te herstellen. Wie willens en wetens onze straten en wijken vervuild of vernield willen wij
hard aanpakken door alle kosten te verhalen op de veroorzaker(s).
Circulaire economie
Afval bestaat niet. Wat nu nog gezien wordt als afval zien wij als grondstoffen voor nieuwe producten.
Dat is ook hoe wij in Heerhugowaard om willen gaan met afvalscheiding en afvalverwerking. De
gemeente neemt daarom een stimulerende rol op zich in het kader van de circulaire economie en in het
gescheiden ophalen van afval. Het streven is om materialen (lokaal) op een zo hoog mogelijk waardeniveau te kunnen hergebruiken. Hergebruik moet centraal staan boven het verbranden of storten van
waardevolle grondstoffen. Het repareren van bijvoorbeeld textiel, kleding en elektrische apparaten
levert daarnaast ook een bijdrage aan de lokale werkgelegenheid en het voorkomt onnodig transport.
Water en riool
De gemeente moet zorgen dat regenwater en afvalwater goed wordt afgevoerd. Wij vinden het normaal
dat iedereen die hier gebruik van maakt ook bijdraagt aan de kosten van het riool en het onderhoud van
onze sloten. Om de problemen met wateroverlast nu en in de toekomst tegen te gaan zijn wij
voorstander van het op een verstandige manier verminderen van verstening in de openbare ruimte.
Vergroening zonder parkeerproblemen en in samenspraak met de buurtbewoners heeft bij ons
bijzondere aandacht. Zo voorkomen we overbelasting van het riool.
Bij het aanleggen en vervangen van onze riolen vinden wij dat regenwater en huishoudelijk afvalwater
van elkaar gescheiden moet worden. Op deze manier kan gerichter worden bepaald wat er met het
water gedaan kan worden. De gemeente stimuleert het gebruik van minder water en wij staan positief
tegenover het hergebruiken van water en het terugwinnen van grondstoffen in het water.
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1.3

…Waar je kunt genieten van de natuur

We houden allemaal van de natuur. We genieten van onze bossen en duinen, van de vogels in onze
tuinen en parken en van de koeien in de weides rondom Heerhugowaard. Het is belangrijk dat we goed
voor onze natuur zorgen. Heerhugowaard kenmerkt zich door het groene karakter en dat moet zo
blijven. Tegelijkertijd willen wij dat we in onze gemeente kunnen wonen, dat we er geld kunnen
verdienen en niet massaal in de file staan. Economie en ecologie (geld en groen) zijn geen tegenpolen
van elkaar, maar kunnen juist heel goed samengaan. Het biedt kansen voor bedrijven die naast geld
verdienen, ook bijdragen aan het onderhouden van ons groene karakter.
Recreatie en toerisme
Recreatie en toerisme zijn steeds belangrijkere dragers van onze lokale economie. Het mooie
Heerhugowaardse polderlandschap met het Poldermuseum en een recreatieve pijler op ons
bedrijventerrein, de Caravanboulevard, kan breder ontwikkeld worden. Daarnaast moeten recreatieve
ondernemers de mogelijkheid krijgen om uit te breiden, tenzij dit leidt tot permanente schade aan de
natuur. Zo moeten bijvoorbeeld boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw de mogelijkheid krijgen
om te kunnen groeien. Zij krijgen van ons ook ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie,
toerisme, natuurbeheer en andere bedrijvigheid.
Wij zien dat enorm veel bedrijven, binnen en buiten Heerhugowaard, al druk bezig zijn met vergroenen,
verduurzamen en maatschappelijk ondernemen. De grote stappen voor het verder vergroenen van
Heerhugowaard komen van bedrijven en Heerhugowaarders zelf. Naar ons idee is de gemeente
bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het aanpakken van milieuvervuiling. Als VVD geloven wij er niet in
dat extra milieuregels of subsidies hieraan bijdragen. Samen maken we van Heerhugowaard een nog
groenere gemeente met een duurzame en houdbare toekomst in de breedste zin van het woord. Voor
de mensen, voor de planeet en voor de welvarendheid van onze stad.
Heerhugowaard is een aantrekkelijke gemeente voor honden en voor hondenliefhebbers. Om verdere
inperking van losloopgebieden te voorkomen, willen we inzetten op een betere spreiding van gebieden
in Heerhugowaard. In de wijken moet dus ook gekeken worden naar de hoeveelheid vuilnisbakken voor
de hondenpoep. Tegelijkertijd roepen wij hondenbezitters op om de poep van hun honden op te ruimen.
Zo zorgen we samen dat Heerhugowaard een diervriendelijke én schone gemeente wordt en blijft.
1.4

…Waar het vervoer van A naar B vlot gaat

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, naar school, om boodschappen te
doen en om bij vrienden en familie op bezoek te gaan. Je wilt natuurlijk zonder al te veel gedoe van A
naar B kunnen komen. Het zorgen voor een goede bereikbaarheid van Heerhugowaard is dan ook een
van de kerntaken van de gemeente. De spooronderdoorgang van de Zuidtangent is daar een belangrijk
voorbeeld van.
Wie A zegt, moet ook B zeggen. De VVD is voor een optimalisatie van alle bestaande verkeersstromen
zodat we allemaal kunnen doorrijden in plaats van stilstaan. Daarom is het nu tijd om de Oosttangent
aan te pakken, de bereikbaarheid van Stad van de Zon en de andere wijken in Heerhugowaard Zuid kan
nog veel beter.

7
Verkiezingsprogramma 2018-2022

Emissievrije mobiliteit
De VVD stimuleert emissievrije mobiliteit. Dat is goed voor de luchtkwaliteit in onze leefomgeving en
gezondheid, goed voor de reductie van CO2-uitstoot en goed voor het aanjagen van innovatie. Wij willen
dus goede fietsroutes, ruimte voor emissievrije auto’s en verduurzaming van het openbaar- en
taxivervoer. Wat we in ieder geval niet gaan doen is het instellen van milieuzones. Dit is overbodig in een
tijd waarin auto’s steeds schoner worden, en alternatieve oplossingen steeds verder worden ontwikkeld.
Om tegemoet te komen aan het toenemende aantal elektrische auto’s moet de gemeente, waar nodig,
actief meewerken aan voldoende oplaadpunten.
Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Fietspaden in Heerhugowaard moeten
bij aanleg of onderhoud worden ingericht met een blik naar de toekomst. Door de komst van de
elektrische fiets neemt het snelheidsverschil toe, en daar moet rekening mee gehouden worden.
Daarnaast zijn er op andere plekken experimenten met zonnepanelen in fietspaden. Bij alles dient de
veiligheid en doorstroming van de verkeersgebruikers centraal te staan. En daar horen goede fietsroutes
en fietsenstallingen bij.
Goed openbaar vervoer is daarnaast ook belangrijk voor Heerhugowaard. Wij zien het openbaar vervoer
niet als een vervanging van de auto, maar als een aanvulling. Wij zijn tegen het laten rijden van bussen
die gevuld zijn met lege stoelen in plaats van passagiers. Dit neemt niet weg dat wij de komende jaren
willen inzetten op betere busverbindingen binnen Heerhugowaard en in de regio.
Verkeersveiligheid en wegenonderhoud
De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid standaard mee, vooral
in de buurt van scholen en sportclubs. Met medewerking van relevante partners en ouders creëren we
samen een veilige omgeving zoals schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes. Een
veilige omgeving creëer je samen.
Het aanleggen en onderhoud van wegen is belangrijk, maar het kan leiden tot overlast. Daarom moet er
continu afstemming plaatsvinden over de wegwerkzaamheden van Heerhugowaard en onze
buurtgemeenten. Een wegafsluiting is minder vervelend als er een duidelijke alternatieve route is. De
gemeente maakt actief bekend wanneer er gewerkt wordt aan de openbare ruimte zodat mensen en
bedrijven hier rekening mee kunnen houden. Zo wordt het “zoekverkeer” verminderd. Wij zien kansen
over het real-time informatie over de aanleg en onderhoud van wegen te delen.
Parkeren
Wij willen dat er voldoende parkeerplaatsen zijn in Heerhugowaard. Je moet je auto in je eigen buurt
kunnen parkeren. In overleg met de bewoners willen wij dat per wijk gekeken wordt naar wat er nodig
en gewenst is. In centralere omgevingen zoals het Stadshart en het stationsgebied zijn er mogelijkheden
tot het dubbelgebruik van parkeerterreinen, en aantoonbaar ruimere mogelijkheden tot openbaar
vervoer en deelauto’s- en fietsen.
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1.5

…En waar het stationsgebied en stadshart je roepen

Het Stationsgebied is belangrijk voor Heerhugowaard. Het is het eerste wat mensen zien van
Heerhugowaard als ze arriveren per trein, het is ons visitekaartje, onze entree. Een belangrijke reden
voor bedrijven en instellingen om zich in de nabijheid van het station te vestigen. En bovenal is het de
opstapplek voor Heerhugowaarders en Langedijkers naar werk, school en vertier in de metropoolregio.
Het is een knooppunt voor openbaar vervoer, en moet daarom vanuit heel Heerhugowaard en Langedijk
goed bereikbaar zijn per auto, per fiets en te voet. Missende schakels in de snelste routes verdienen
onze aandacht. De auto moet overal kunnen komen, maar de verblijfskwaliteit voor fietser en
voetganger wordt veel beter. Je fiets kan je parkeren straks veilig en schoon. Overdekt, in een nieuw
gebouw aan het Stationsplein. We gaan ons goed verdiepen in hoe we ons Stationsplein tot ontwikkeling
kunnen brengen.
Ons knooppunt is een belangrijk stukje stad dat de schakel vormt tussen de Kop van Noord-Holland &
West-Friesland én naar de metropoolregio. Een knooppunt dat - mits goed verbonden met het Stadshart
- een boost kan geven aan dat Stadshart en door de multimodale bereikbaarheid van groot belang is
voor de economische ontwikkeling van Heerhugowaard. Een knooppunt om te koesteren.
Bedrijven, vertier, scholen, zorginstellingen en nieuwe stedelijke woonvormen hebben allen een plek
binnen ons Stationsgebied en dat gemengde gebruik in een gezonde groene omgeving is de kracht van
het Stationsgebied. Dat moet zo blijven en we moeten blijven uitnodigen om die potentie verder uit te
bouwen. Wat ons betreft is er ruimte om dit gebied volgens de uitgangspunten van de Structuurvisie
Stationspark Heerhugowaard verder te ontwikkelen.
Investeringen van onze kant gaan hand in hand met private investeringen. Na besluitvorming over een
toekomstbestendige en robuuste verkeersoplossing voor de Zuidtangent, d.m.v. een onderdoorgang,
veilige kruispunten en nauwelijks meer sluipverkeer, kan nu de verdere ontwikkeling voortvarend ter
hand worden genomen. Dat levert kansen op in alle domeinen van onze stad: werkgelegenheid,
bereikbaarheid, voorzieningen en wonen voor iedere beurs, jong en oud. Goede samenwerking met de
partijen zoals I&M, provincie, ProRail en de NS zijn daarbij onontbeerlijk.
Knooppuntontwikkeling is een complexe gebiedsontwikkelingsopgave, maar dient als zodanig vastgelegd
te worden in ons beleid. Verder creëren we flexibele randvoorwaarden vanuit de nieuwe Omgevingswet.
Parkeren, wat één van de randvoorwaarden is, moet de gemeente in een regisserende rol oppakken om
te komen tot een optimaal werkend en leefbaar gebied.
Kortom, ook komende periode verdient het Stationsgebied onze volle aandacht.
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Hoofdstuk 2 …Waar ruimte is voor eigen initiatief
2.1

…Waar mensen volop de ruimte krijgen

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief om gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken in hun
leefomgeving op te lossen. Dit gaat verder dan vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: het beheer van
openbaar groen of het hertenkamp, het opruimen van zwerfvuil in de straat, deelnemen aan
buurtpreventieteams, deelnemen aan klankbordgroepen voor herinrichtingen van de openbare ruimte
en infrastructuur, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie. Wij juichen deze initiatieven toe. Het
sluit aan bij ons streven naar een samenleving waarin we zelf verantwoordelijkheid nemen voor onze
omgeving en onze mede-Heerhugowaarders. Dit past heel goed in ons streven naar een daadkrachtige
en compacte gemeente waarin we samen voor Heerhugowaard gaan.
De gemeente moet leefbaar blijven en daarom houdt de gemeente bepaalde voorzieningen in stand die
daarvoor de randvoorwaarden bieden. Hierbij denken wij aan de bibliotheek en theater COOL. Dit zijn
plekken waar Heerhugowaarders elkaar kunnen ontmoeten. Om ontmoetingsactiviteiten te stimuleren
vinden wij dat de gemeente de initiatieven van Heerhugowaarders moet ondersteunen met kennis en
faciliteiten. Het initiatief ligt bij de buurt. Samen kijken we per wijk of er iets nodig is, en wat dat dan is.
Overal precies hetzelfde doen is niet meer van deze tijd. Bij het organiseren van een sportwedstrijd in
wijk of straat kan de gemeente ondersteunen bij het aanvragen van vergunningen en door middel van
het leefbaarheidsfonds. In het kader van zichtbaarheid en veiligheid kunnen wijken en buurten ook op
onze ondersteuning rekenen bij het plaatsen van bordjes voor de WhatsApp-buurtpreventie.
2.2

…Waar ondernemers volop ruimte krijgen

De lokale economie van Heerhugowaard moet bloeien en ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn de
ondernemers van Heerhugowaard die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het
midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van onze gemeente. Het glastuinbouwgebied Alton is van
belang voor Heerhugowaard (Noord) en de regio. Het verdient speciale aandacht om te zorgen dat dit
gebied toekomstbestendig wordt en blijft. Daarvoor zijn goede bereikbaarheid, zowel op de weg en
digitaal, en een duurzame energievoorziening belangrijke randvoorwaarden. Dit geldt ook voor alle
bedrijventerreinen; de Vaandel, de Zandhorst, de Frans en Beveland. Zij verdienen allemaal aandacht om
te ontwikkelen en om te blijven groeien.
Centrumwaard en Stadshart
Ondernemers moeten kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Een aantrekkelijk
winkelcentrum is van toegevoegde waarde voor inwoners en trekt mensen aan van buitenaf. Daarom
verdienen de winkelgebieden Stadshart/Middenwaard en Centrumwaard de aandacht die nodig is om
elk een eigen identiteit te ontwikkelen, ter versterken en uit te bouwen. De lokale ondernemers zijn
hierin leidend. De gemeente faciliteert en ondersteunt de initiatieven van de winkeliers en zorgt voor
een veilige en aantrekkelijke omgeving.
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Van oudsher is Centrumwaard het centrum van Heerhugowaard, en de afgelopen jaren heeft dit
centrum niet de aandacht gekregen die het wel verdient. Daarom willen wij de komende jaren met de
bewoners en ondernemers de identiteit van Centrumwaard weer duidelijker naar voren brengen en
verder versterken. Tegelijkertijd zetten wij in op een verdere regionale functie van Middenwaard en het
Stadshart. Door de ontwikkelingen die in het stationsgebied gaan komen, wordt de regionale functie nog
verder versterkt.
Vrijheid voor ondernemers
De VVD wil de aantrekkelijkheid van pleinen en terrassen stimuleren in Heerhugowaard. Initiatieven van
ondernemers voor het gebruik van de buitenruimte rondom hun bedrijf, moedigen wij van harte aan. De
Omgevingswet kan hier uitkomst in bieden. Daarnaast vinden wij dat ondernemers zelf heel goed
kunnen bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. Het gemeentebestuur is er niet voor nodig om
die keuze voor hen te maken. De huidige winkeltijdenwet geeft de gemeente de mogelijkheid om
winkeltijden flexibel in te richten, zodat de winkeliers zelf kunnen kiezen of zij bijvoorbeeld op zondag
open willen zijn. Behalve de wettelijk vastgelegde dagen vinden wij dat winkeliers moeten kunnen kiezen
om op alle feest- en zondagen open te zijn. Wij zijn voorstander van vrijwillige afspraken tussen de
horeca en omwonenden om overlast voor de buurt te beperken.
Ondernemers moeten kunnen ondernemen, of het nu gaat om een schoenenwinkel of een gokhal.
Uiteraard moet streng toezicht zijn op veiligheid voor de omgeving.
2.3

…En waar het duurzaam ondernemen is

Duurzaam ondernemen biedt kansen voor economische ontwikkeling en het behouden van een groene
gemeente. Door zuinig om te gaan met energie, water en grondstoffen kunnen we nu, en in de
toekomst, kansen creëren en pakken. De VVD wil dat de gemeente ruimte geeft aan de verduurzaming
van Heerhugowaard. Zo moeten ontwikkelingen zoals zonnepanelen niet gefinancierd worden met
subsidies, maar juist gestimuleerd worden met minder regels en eenvoudige procedures.
Om verder langdurig (en dus ook duurzaam) te kunnen ondernemen in Heerhugowaard moet de
gemeente haar rekeningen op tijd betalen, verlengen wij de geldigheidsduur van vergunningen waar dat
kan en worden vergunningen zoveel mogelijk afgeschaft, samengevoegd of vervangen door een
meldingsplicht. Gevestigde evenementen moeten dan ook op basis van eerder goedgekeurde plannen
eenvoudig een vergunning kunnen krijgen zonder ieder jaar een hele papierwinkel in te moeten vullen.
Organisatoren van evenementen of plannen zouden sneller duidelijkheid moeten krijgen of de
vergunning verleend wordt. Vergunningverlening kan eenvoudiger en daarom zijn wij voorstander van
een zogenoemd (digitaal) evenementenloket.
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Hoofdstuk 3 …Waar iedereen meedoet
3.1

…Waar je met plezier naar je werk gaat

Werk is van onschatbare waarde voor jezelf en voor de samenleving. Met werken verdienen we geld
waarmee we ons leven kunnen leven, het biedt contacten met andere mensen, leidt tot zelfstandigheid
en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en daarmee in de toekomst van onze samenleving. Om
te kunnen werken moeten er alleen wel voldoende banen zijn. Het is daarom belangrijk dat
Heerhugowaard een gemeente is waar bedrijven zich kunnen en willen vestigen. Groeimogelijkheden en
een goede bereikbaarheid zijn hierin essentiële voorwaarden.
Werkloosheid en re-integratie
Voor diegene die echt niet kunnen werken, hebben we in Heerhugowaard een uitkering. Dat is in onze
ogen sociale rechtvaardigheid. Mensen die hun baan kwijtraken verdienen een tijdelijk steuntje in de
rug: de uitkering als een springplank. Voor het ontvangen van een uitkering vinden wij dat er een
tegenprestatie verwacht mag worden. Wie een bijstandsuitkering krijgt en de sollicitatieplicht niet
naleeft, of geen tegenprestatie verricht, verliest het recht op (een deel van) zijn of haar uitkering. Het
uitgangspunt voor het gemeentelijk re-integratiebeleid is de begeleiding naar werk.
Vrijwilligerswerk kan een goede opstap zijn naar werk en het is een manier om een bijdrage te leveren
aan onze gemeente. Vrijwilligerswerk is daarom niet alleen toegestaan, maar wat ons betreft een
belangrijk onderdeel van het re-integratieproces. Re-integreren is er te allen tijde op gericht om mensen
te leren zelfstandig te solliciteren.
Het re-integratiebeleid heeft als doel dat Heerhugowaarders zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie
naar een betaalde baan gaan. Wanneer iemand van een uitkering naar een baan gaat, moet dat
financieel merkbaar en aantrekkelijk zijn. Armoederegelingen die dit belemmeren (de armoedeval),
schaffen we af. Werken moet lonen.
Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht verleende uitkeringen en misbruik van de solidariteit van
onze samenleving pakken wij stevig aan. Verleende uitkeringen worden tot op de laatste cent
teruggevorderd bovenop een boete die wordt opgelegd.
3.2

…Waar het onderwijs je kansen biedt

Goed onderwijs is meer dan alleen leren rekenen en schrijven. School is de plek waar kinderen leren zich
staande te houden in een steeds veranderende wereld. Binnen het onderwijs krijgt dit vorm door
kinderen de vaardigheden aan te leren waarmee zij klaar zijn voor de toekomst. Onderzoekend leren,
kritisch denken en leren hoe we in Nederland met elkaar omgaan zijn daar voorbeelden van. Goed
onderwijs speelt niet alleen een grote rol in ons persoonlijk leven, maar is ook van belang voor de
samenleving als geheel. Daarom zijn wij ook zo trots op alle leraren die voor de klassen staan, en
dagelijks streven naar het beste onderwijs voor de Heerhugowaardse kinderen.
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Goed, veilig en eerlijk onderwijs
Om goed te kunnen leren en werken moet een school een veilige plek zijn waar kinderen zich thuis
voelen. Heerhugowaardse scholen moeten veilig bereikbaar zijn voor ouders en kinderen. Om kinderen
ook op school zich veilig te laten voelen vinden wij dat er een taak ligt voor het onderwijs bij het
vroegtijdig signaleren van diverse problemen. Het is dan ook belangrijk dat scholen de weg kennen
binnen het sociaal plein en intensief contact hebben met jeugd- en gezinscoaches.
Veel scholen hebben in Heerhugowaard een centrale plek in de wijk. Wij vinden dat na schooltijden
schoolgebouwen gebruikt kunnen worden als een ontmoetingsplek in de wijk.
De keuze voor een basisschool is een belangrijke beslissing in het leven van een kind. Het is aan de
scholen zelf om aan te geven hoe goed hun onderwijskwaliteit is en wat hun onderscheidt van de rest.
De gemeente ziet er met name op toe dat de scholen zich aan de wet houden met het aannemen van
kinderen. Dat wil zeggen dat ouders hun kinderen op meerdere basisscholen mogen aanmelden en dat
dit pas kan vanaf dat het kind drie jaar is. Scholen moeten helder communiceren wanneer zij
aanvullende selectiecriteria hebben. De gemeente moet erop toezien dat deze criteria eerlijk en
transparant zijn. Niet alle leerlingen gaan in Heerhugowaard naar school omdat zij speciale aandacht
nodig hebben. Ons uitgangspunt is dat ieder kind naar school moet kunnen gaan. Ouders die dit niet
kunnen betalen ondersteunen wij.
Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat
(taal)achterstanden tijdig worden gesignaleerd en aangepakt. Dit kan door middel van Voor- en
Vroegschoolse Educatie binnen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.
Ieder kind heeft zijn of haar eigen behoeftes in leren en ontwikkeling, dus is het belangrijk om de
bewegingsdrang van kinderen te erkennen en ze de ruimte hiervoor te geven. Rollebollen, stoeien en
bovenal spelenderwijs leren zijn elementen die meer ruimte moeten krijgen in het basisonderwijs. Wij
stimuleren ook het toepassen van onderzoekend leren op scholen. Hiermee leren kinderen belangrijke
vaardigheden zoals het omgaan met frustraties, creatief denken en het ontwikkelen van
doorzettingsvermogen.
Klaar voor de toekomst
Op de basis- en middelbare school leren kinderen hun talenten en interesses ontdekken. Hierin kan de
lokale samenleving, naast het reguliere onderwijsprogramma, aan bijdragen. Om kinderen goed voor te
bereiden op de toekomst willen wij ondernemers stimuleren om in de klaslokalen te vertellen wat zijn of
haar bedrijf inhoudt en dat leerlingen in de praktijk kunnen leren wat een bedrijf doet. De
verscheidenheid aan bedrijven en maatschappelijke organisaties in Heerhugowaard heeft een potentieel
voor de jeugd, waar nu nog maar beperkt gebruik van wordt gemaakt.
3.3

…Waar iedereen goede zorg krijgt

Als je gezondheid je in de steek laat is dat moeilijk. Maar waar we kunnen helpen wij als samenleving
elkaar. Vrienden, buren of familie; door ons eigen netwerk sterk te houden kunnen we het aanspreken in
tijden dat het wat minder gaat. Als dat niet lukt of niet voldoende is, 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.
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Toegankelijke en begrijpelijke zorg
De zorg moet toegankelijk zijn en blijven voor iedereen. Waar mogelijk zorgt de gemeente voor
duidelijkere regelingen en minder regels rondom het verlenen of krijgen van zorg. De regels voor extra
ondersteuning zijn niet voor iedereen goed te begrijpen, en daarom vinden wij dat de gemeente
onafhankelijk gratis ondersteuning moet aanbieden bij het aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om
duidelijkheid te scheppen in de regels, en die in jouw belang meedenkt. Hierdoor worden mensen sneller
geholpen en komen geld en zorg ook daadwerkelijk terecht bij wie dat nodig heeft.
Net als elders in Nederland is ook in Heerhugowaard de zorg niet gratis. Wij vinden het rechtvaardig als
je zelf (deels) meebetaalt aan de zorg en hulp die je krijgt. Binnen de wettelijke mogelijkheden heeft de
gemeente dan ook een eigen bijdrage. Voor de verdere financiering van de zorg willen wij dat de gelden
die vanuit de decentralisaties zijn gekomen, volledig worden aangewend voor de WMO- en Jeugdzorg.
Mantelzorgers
Dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten is iets om trots op te zijn. Mantelzorgers zijn
ontzettend waardevol voor onze samenleving en verdienen ons respect. De gemeente staat
mantelzorgers bij om te voorkomen dat zij overbelast raken. Zij moeten af en toe afstand kunnen nemen
van de zorg om voor zichzelf te zorgen, in de wetenschap dat een goede vervanger de zorg tijdelijk
overneemt. Die solidariteit naar elkaar vinden wij niet meer dan normaal. Samen zorgen we voor elkaar.
Het mantelzorgcompliment wordt in afstemming met de mantelzorgers toegekend en ingezet voor
waardering en ondersteuning van de mantelzorgers.
3.4

…Waar ruimte is voor sport en spel

Sport heeft meerdere belangrijke functies voor onze samenleving. Het draagt bij aan een gezonde
levensstijl, wat ziek en zeer kan voorkomen, en het helpt bij het leggen van sociale contacten. Hoe jonger
een kind is dat begint met sporten, hoe groter de kans dat het standaard onderdeel wordt en blijft van
zijn of haar leven. Wij vinden het dan ook belangrijk dat ieder kind in Heerhugowaard de mogelijkheid
heeft om te sporten.
- Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het ruimtelijke ordeningsbeleid.
- Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande
jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Dit kan bijvoorbeeld met hulp van buurtsportcoaches.
Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. De gemeente besteedt via een
prestatiedoelstelling een vast gedeelte van de sportsubsidie hieraan.
3.5

…Waar aandacht is voor kunst en cultuur

Cultuur stimuleert creativiteit en creativiteit stimuleert innovatie. Dat is goed voor Heerhugowaard,
maar ook voor ons bedrijfsleven en voor onze inwoners. Wij vinden het belangrijk dat de cultuur in
Heerhugowaard écht van iedereen is. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en het
beschermen van vrijheid van meningsuiting belangrijke pijlers. Het koesteren van ons cultureel erfgoed
kenmerkt ons als Heerhugowaard. Cultuurhistorische evenementen zoals de Sinterklaasintocht, Tour de
Waard en diverse evenementen van de afgelopen jaren zoals bijvoorbeeld Mixtream.
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Genieten van- en deelnemen aan- cultuur is geen voorrecht van een kleine groep mensen, of van een
specifieke groep instellingen die op dit moment subsidies ontvangen. Het is van ons allemaal! Culturele
organisaties moeten daarnaast ook laten zien hoe zij zelf aan inkomsten komen. Ons ideaal is een
cultuursector die met zo min mogelijk subsidie kan blijven voortbestaan. De afgelopen jaren is bewezen
dat de cultuursector daar creatief genoeg voor is.
3.6

…En waar nieuwkomers meedoen voor Heerhugowaard

Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen, maar als het veilig is
dan gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun thuisland. Nieuwkomers in Heerhugowaard zijn welkom,
maar dienen zich aan te passen. 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. De gemeente faciliteert waar mogelijk door te bevorderen dat er voldoende
betaalbare cursussen zijn in de Nederlandse taal.
We sluiten niemand uit. Er zijn in Heerhugowaard heel veel nieuwkomers 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. Wij zijn daar trots op en verwachten dat ook van anderen.
Om asielzoekers eerlijker te verdelen over alle gemeenten, vindt er afstemming plaats in de regio tussen
buurgemeenten. Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De
gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang.
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Hoofdstuk 4 …Waar jij je veilig voelt
4.1

…Waar jij je veilig voelt

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt, straat en natuurlijk in ons eigen huis. De
politie, brandweer en ambulances zijn 24-uur per dag beschikbaar, en ze moeten op tijd kunnen zijn als
we ze nodig hebben. De politie in Heerhugowaard moet een fysieke locatie behouden, en daarmee de
zichtbaarheid. Aangifte doen blijft voor iedereen, nu en in de toekomst, mogelijk. Iedereen kan bijdragen
aan de veiligheid in je eigen woonwijk of buurt. Wij staan voor echte oplossingen en niet voor grote
onuitvoerbare ideeën die niet bijdragen aan veiligere straten. Vuurwerkvrije zones klinken mooi, maar
zijn in feite niets meer dan pure symboliek. Als VVD willen wij hufters die Heerhugowaard onveilig maken
met vuurwerk hard aanpakken.
De politie is zichtbaar en zeer waardevol voor onze gemeente. Onze wijkagenten doen zeer goed werk in
de buurt doordat zij de mensen en de situaties kennen. Hierdoor voegen zij iets extra’s toe aan de
veiligheid in Heerhugowaard. Wij zetten verder in op extra Buitengewone Opsporingsambtenaren
(BOA’s) om de zichtbaarheid nog meer te vergroten, om te handhaven en om kleine criminaliteit aan te
pakken. Bij het aanpakken van grote criminaliteit, zoals bij de aanpak van drugsdealers, willen wij dat de
burgemeester al zijn bevoegdheden gebruikt om orde op zaken te stellen. Zo kan gereguleerde wietteelt
alleen mogelijk zijn als het wettelijk kan, en de veiligheid van de omgeving gegarandeerd is.
In overleg met de omgeving van het Stadshart wordt de mobiele surveillance verder vormgegeven.
Hiervoor is een intensieve samenwerking tussen politie, gemeente, horeca en particuliere beveiliging een
vereiste. Wij willen deze verbinding versterken zodat er ook meer preventie kan plaatsvinden.
Aan de preventieve en signalerende kant zien wij in heel Heerhugowaard een zeer belangrijke rol voor
welzijnsorganisaties, scholen en huisartsen.
De gemeente ondersteunt initiatieven zoals buurtpreventiegroepen. Daarom zien wij ook graag
WhatsApp-borden om deze initiatieven te ondersteunen. Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en
het valt of staat met de bereidheid van de Heerhugowaarders om verdachte of onveilige situaties te
melden. Het is vervolgens aan de meldkamer om snel en correct de telefoontjes te verwerken, en dat er
een terugkoppeling plaatsvindt.

4.2

…En waar criminelen hard worden aangepakt

Het is heel normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Als VVD vinden wij dat het
kraken van panden niets meer is dan inbraak en diefstal. Dit pakken wij dan ook hard aan. Geweld is al
helemaal uit den boze. Met name agressie in woord en daad tegen hulpverleners of anderen die zich
voor de publieke zaak inzetten, moeten extra hard worden aangepakt. Zij werken voor ons allemaal, en
moeten dit in alle veiligheid kunnen doen.
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Als iemand wordt bedreigd of aangevallen moeten de gemeente en politie wat ons betreft met alle
beschikbare middelen de dader opsporen en berechten. De burgemeester en politie moeten de
bevoegdheden die zij hiervoor hebben gekregen zonder pardon durven in te zetten. De politie grijpt in
als mensen de regels overtreden en langdurig overlast veroorzaken. Politieagenten kunnen hierbij
vertrouwen op de steun van de gemeente, de burgemeester en de samenleving. In Heerhugowaard
steunen we politie, brandweer en ambulancepersoneel in het uitoefenen van hun taken.
Om hier vorm aan te geven moeten de burgemeester en politieleiding de politieagenten de mogelijkheid
geven om alle mogelijke instrumenten te gebruiken om daders op te sporen en aan te pakken, met als
doel om de openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden. Te denken valt aan het afkondigen
van gebiedsverboden, groepsverboden, samenscholingsverboden, een noodbevel, een noodverordening,
preventief fouilleren, cameratoezicht. Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, en wij
willen dat hier gebruik van wordt gemaakt.
Wanneer sprake is van vandalisme worden de daders, en hun ouders bij minderjarige daders, volledig
verantwoordelijk gehouden voor de gemaakte kosten. Dit betreft de kosten voor de handhaving, de
reparatiekosten en een boete. Daarnaast worden deze personen, wanneer het vaker voorkomt, strakker
gevolgd door de politie zodat de volgende keer sneller opgetreden kan worden.
Wanneer bedrijven, evenementen of woningen worden gebruikt voor criminele activiteiten moeten
verleende vergunningen worden ingetrokken, en in de toekomst worden geweigerd. Het mag niet zo zijn
dat de gemeente Heerhugowaard door het verlenen van vergunningen bijdraagt aan criminele
activiteiten. Daarom maakt de gemeente actief gebruik van de mogelijkheden die de wet geeft.
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Hoofdstuk 5 …Waar de gemeente er voor ons is
5.1

…Waar de gemeente dienstbaar en modern is

Een dienstbare en moderne gemeente staat bij ons hoog in het vaandel. Dit houdt voor ons niet alleen in
dat de gemeente gebruik maakt van nieuwe technologieën, maar dat zij qua denkwijze zich ook verder
aanpast naar de tijd van nu. Het denken in problemen mag niet leidend zijn, het meedenken en zoeken
naar oplossingen wel.
Het houdt ook in dat de gemeente zoveel mogelijk diensten digitaal aanbiedt. Zo kan iedereen zijn of
haar zaken regelen wanneer het hem of haar uitkomt. Voor bijvoorbeeld het aanvragen van een
identiteitsbewijs of een paspoort is digitaal aanvragen niet altijd mogelijk, daarom willen wij dat het
gemeentehuis ook buiten kantooruren en op zaterdag open is en blijft.
Bij een dienstbare en moderne overheid, hoort ook een gemeente die luistert naar de
Heerhugowaarders en die ruimte laat en creëert. De afgelopen jaren hebben we hier als VVD stevig op
ingezet. Het is fantastisch dat mensen initiatief nemen om vorm te geven aan de identiteit van
Heerhugowaard. Zo gaan we met elkaar zoeken naar een antwoord op de vraag of we een dorp, een stad
of allebei zijn. Wat is Heerhugowaard, wat onderscheidt ons en waar willen we in de toekomst naartoe
met elkaar? De denkwijze waar wij voor staan geeft inwoners in ieder geval ruimte om zelf te bepalen
wat zij anders willen in Heerhugowaard, en wat zij zelf kunnen doen. Zo maken we samen van
Heerhugowaard een nog mooiere gemeente.
Verder zullen wij de komende vier jaar inzetten op de volgende punten:
- De gemeente moet ervoor zorgen dat de computers en ICT-diensten aansluiten bij de nieuwste
ontwikkelingen, zodat de persoonsgegevens en privacy van alle Heerhugowaarders maximaal
worden beschermd;
- Samenwerking tussen de gemeente en andere overheden om identiteitsfraude tegen te gaan of
te bestraffen;
- Als gemeente wordt enorm veel informatie verzameld over Heerhugowaard en over de
Heerhugowaardse samenleving. Dit is informatie van onze inwoners, met hun belastinggeld
verzameld. Het is dan ook niet meer dan logisch om deze informatie te delen met de
samenleving. Daarom vinden wij dat Heerhugowaard een heldere “open-data” strategie moet
hebben en zoveel mogelijk informatie openbaar maken, én op een manier presenteren dat
inwoners daadwerkelijk met de gegevens uit de voeten kunnen.
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5.2

…Waar de overheid je niet in de weg zit

Wij juichen het toe als wijkbewoners met elkaar initiatief laten zien en zelf taken willen oppakken.
Daarom vinden wij het ook dat right to challenge, right to bid en right to build onderdeel zou moeten zijn
van het gemeentelijke beleid. Dit houdt kortgezegd in dat, wanneer Heerhugowaarders denken taken
beter uit te kunnen voeren dan de gemeente, zoals groenvoorziening, dat de gemeente hen de ruimte
moet geven. Dit soort initiatieven steunen wij en willen wij de komende jaren nog meer ruimte geven.
De rol van de gemeente is hierin dan ook ruimte laten en indien nodig bijstaan met advies en expertise
vanuit de ambtelijke organisatie.
De Omgevingswet leidt tot minder regels en maakt het mogelijk dat de Heerhugowaarder op eigen grond
zelf de vrijheid heeft om te bouwen wat hij of zij wilt. De gemeente moet de Omgevingswet dan ook zo
oppakken en dat de regeldruk minder wordt, in plaats van meer.
5.3

…Waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat

Het belastinggeld waar de gemeente mee werkt, is verdiend door onze ondernemers en onze inwoners.
Daarom moet iedere euro die we uitgeven, goed besteed worden en moeten we heldere doelen stellen
als gemeente. Als VVD hebben wij ons in Heerhugowaard hard gemaakt voor het meegeven van
duidelijke doelen, en willen wij dat de gemeente aangeeft welke effecten we met ons gemeentelijk
beleid nastreven. Inkomsten en uitgaven moeten transparant zijn en iedereen moet in Heerhugowaard
kunnen begrijpen wat de effecten zijn van iedere belastingcent.
Wij kijken dan ook onder andere naar de subsidieregelingen van de gemeente. De VVD wil dat iedere
subsidieregeling na maximaal vier jaar opnieuw wordt bekeken en wordt besproken met de
gemeenteraad. Op deze manier kan continu worden bijgehouden of de subsidie daadwerkelijk positieven
effecten heeft voor onze gemeente. Is dit niet het geval, dan draaien wij de geldkraan dicht.
Verder zullen wij de komende vier jaar inzetten op de volgende punten:
- Wij willen de gemeentelijke lasten zo laag mogelijk houden voor zowel inwoners en
ondernemingen. Wij willen de OZB liever verlagen.
- Leges en vergunningen moeten tegen de laagst mogelijke kosten worden aangeboden.
- Heerhugowaard houdt een goede financiële huishouding. Structurele uitgaven dekken wij met
structurele inkomsten en meevallers mogen niet gebruikt worden om langdurige uitgaven te
bekostigen.
- De schulden van Heerhugowaard moeten zo ver mogelijk omlaag, daarmee voorkomen we dat
de rentelasten ten koste gaan van toekomstige generaties.
5.4

…En waar regionaal samengewerkt wordt

Heerhugowaard houdt niet op bij onze gemeentegrenzen. De burenruzies tussen de gemeenten moeten
stoppen, de VVD zet daar een streep onder. Er moet veel meer en beter wordt samengewerkt met onze
buren Langedijk, Alkmaar en de omliggende gemeenten. Heerhugowaarders werken in Alkmaar,
Alkmaarders hebben een bedrijf in Langedijk en Langedijkers winkelen in Heerhugowaard. Het is de
hoogste tijd om over onze schaduw heen te stappen en op gelijkwaardige manier de HAL-samenwerking
weer in volle glorie te herstellen.
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De VVD heeft concrete punten die voor onze inwoners echt wat opleveren. Aan deze 10 punten gaan wij
in de komende vier jaar aandacht besteden:
- Werkzaamheden aan onze wegen en bruggen die onze drie gemeenten raken zoals de
Leeghwaterbrug reparaties worden gezamenlijk besproken. Er wordt samen opgetrokken naar
de provincie om onze belangen te verdedigen.
- In Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk presenteren we de kosten voor vergunningen en leges
gezamenlijk. Zo hebben we goed inzicht in de verschillen.
- Onze HAL-ondernemers vragen wij in 2018 om met een gezamenlijk plan te komen tot meer en
een betere HAL-samenwerking. In de regio zien wij veel kansen voor het stimuleren van
ondernemerschap en innovatie en daarmee het creëren van meer banen.
- We willen dat het geluid van onze 200.000 inwoners te horen is in Den Haag.
Vertegenwoordiging van de HAL-gemeenten zijn zichtbaar aanwezig in de Haagse netwerken.
- In 2018 wordt er gekeken welke gemeentelijke inkooptrajecten er allemaal in onze drie
gemeenten lopen. Vanuit dit overzicht wordt er gezamenlijk ingekocht als het daadwerkelijk
voordeel oplevert, beginnend bij 25% van de gemeentelijke inkoop in 2019. De behaalde
besparingen communiceren wij actief met al onze inwoners.
- Onze colleges van burgemeester en wethouders stellen zich open op en praten op een
gelijkwaardige manier en met respect met elkaar. Zo werken we samen zodat al onze inwoners
en bedrijven hiervan profiteren.
- Vanaf 2018 wordt er een doorstart gemaakt met gesprekken voor het opbouwen van een
gezamenlijke HAL IT-infrastructuur en gemeentelijke klantenservice voor onze inwoners. Het
gebruik van dezelfde IT-systemen kan de HAL-gemeenten (en dus onze inwoners) geld besparen
en de kwaliteit verhogen.
- Voorafgaand aan de besluitvorming over zaken met grensoverschrijdende invloed, vindt er
afstemming plaats tussen gemeenten, alsmede de inwoners en bedrijven die het betreft.
- Onze gemeentes en onze regio zetten we op de kaart! Daarom zijn wij groot voorstander van de
ontwikkeling van een gezamenlijke identiteit van Noord-Holland Noord, namelijk ‘Holland boven
Amsterdam’. We presenteren ons als één gebied aan onze bezoekers. De VVD geeft deze
plannen prioriteit, zodat we als regio het toerisme, en daarmee de regionale economie, een
extra boost geven.
- De mate van invloed en controle op gemeenschappelijke regelingen zoals de GGD,
Veiligheidsregio en de Huisvuilcentrale (HVC) is beperkt. Wij willen hier veel beter over
geïnformeerd worden en tot gezamenlijke afstemming komen met de HAL-gemeenten. Daarom
willen we een gezamenlijke vergadering met de drie gemeenten bij de behandeling van
gemeenschappelijke regelingen.
Regionale samenwerking is voor de VVD meer dan alleen een nieuwe HAL-samenwerking en goed
overleg met de omliggende gemeenten. Net zoals de wereld niet ophoudt bij de gemeentegrens houdt
deze ook niet op bij de grens van onze regio. Een goed contact met de regio Amsterdam is voor onze
regio zeer belangrijk. De VVD wil dat de HAL-gemeenten met Noord-Holland Noord meer aansluiting
zoeken bij de MRA (Metropool Regio Amsterdam). Veel van onze inwoners werken of studeren in en
rondom Amsterdam; ons geluid moet in de MRA dan ook zo goed mogelijk gehoord worden. Dan lossen
we samen problemen op zoals te drukke treinen en overvolle wegen.
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