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“Nu actie voor later”

Voorwoord
In de gemeente Heerhugowaard vindt u een unieke partij, genaamd Nederland Duurzaam. De
afgelopen vier jaar hebben wij met onze fractie met veel plezier en doorzettingsvermogen in de
Raad gewerkt. Als jonge en toekomstgerichte partij met idealen en milieubewustzijn richten wij ons
op het verduurzamen van de gemeente, in algemene zin. We schuwen daarbij maatschappelijke
verandering en innovatie niet, sterker nog, we denken dat dit nodig is om onze gemeente
toekomstbestendig te maken.
Maar na vier jaar zijn wij nog niet klaar. Integendeel, om onze gemeentelijke ambitie om in 2030
energieneutraal te halen hebben we nog heel veel werk te verrichten. En we moeten dit vooral ook
in regionaal verband doen. Heerhugowaard mag zich wel wat meer op de kaart zetten in NoordHolland. Er is veel goede wil aanwezig in het bedrijfsleven, er zijn veel nieuwe technologieën
voorhanden, nu nog de politieke wil. Daar wil Nederland Duurzaam in Heerhugowaard voor zorgen.
Duurzaamheid is een rode draad door ons programma. Maar wij bedienen ons niet van
‘geitenwollen sokken-groen’ en blijven vooral pragmatisch. Wij zien dat investeren in duurzaamheid
op termijn eigenlijk alleen maar winst oplevert, voor het milieu maar ook voor de portemonnee. Het
is wel zaak dat de politieke beslissingen dan enige durf laten zien, nu, aan de voorkant.
Met een fractie van jonge en frisse kandidaten willen wij de komende vier jaar de politiek blijven
wakker schudden. Wij houden van aanpakken, en kijken ook naar de generaties die na ons komen.
Wij gaan voor een Heerhugowaard waar het leuk is om te wonen, waar altijd wat te doen is en dat
klimaatbestendig is. Stem daarom op 21 maart voor de toekomst, stem Nederland Duurzaam!
Sebastian Visser, lijsttrekker Nederland Duurzaam

Efficiënte gemeente en een gezonde economie
Nederland Duurzaam is voor een slank en daadkrachtig bestuur. De gemeente zorgt voor de
kerntaken en laat de rest aan de burger over. Het is noodzaak dat de besturing van de gemeente
open en efficiënt is en dat er geen onnodige regelgeving wordt gehanteerd. Als het aan Nederland
Duurzaam ligt wordt Heerhugowaard de gemeente met de laagste bestuurskosten per inwoner. De
bedrijfsvoering bij de gemeente moet dan ook een efficiënt geheel vormen, onnodige overhead
heeft geen plaats in onze gemeente. Alles moet in het teken staan om de inwoners in
Heerhugowaard zo snel en goed mogelijk te helpen. Digitale ontwikkelingen en elektronische
dienstverlening zullen daar aan bijdragen.

Circulaire economie in Heerhugowaard
Nederland Duurzaam is een groot voorstander van de circulaire economie en zal aankomende jaren
zich sterk maken om dit te realiseren in Heerhugowaard. Zo wordt de afvalinzameling geen
kostenpost meer, maar levert het grondstoffen op om weer te gebruiken in een nieuw
productieproces. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor onze lokale en regionale
ondernemers die zich hier hebben of reeds zijn gevestigd. Het MKB is een belangrijke motor voor
onze economie. Nederland Duurzaam is dan ook van mening om deze partijen meer te betrekken bij
aanbestedingen.
Innovatie heeft onze volledige aandacht, Nederland Duurzaam stimuleert dan ook innovatieve
bedrijven, inwoners en projecten. Wij vinden dan ook dat partijen bij elkaar gebracht moeten
worden, gefaciliteerd door de gemeente. Zo komen mensen met ideeën, investeerders en
ondernemers samen om zo ideeën om te zetten naar concrete acties.

Ruimte voor ondernemers in een bruisend Heerhugowaard
Met 55.000 inwoners is Heerhugowaard een echte stad met behoud van dorpse normen en
waarden. Faciliteiten moeten meegroeien met een jonge en actieve stad als Heerhugowaard. Zo
moeten er voldoende faciliteiten zijn voor winkelen, recreatie, horeca en uitgaan. Nederland
Duurzaam vindt dat er een goede stap is gezet met de verruiming van de openingstijden in de
horeca, maar ziet nog veel beperkende regels voor (horeca)ondernemers. Deze groep die mede
bijdraagt aan een bruisend Heerhugowaard verdient meer vertrouwen. Nederland Duurzaam wil
ruimte geven aan een volwassen uitgaansleven met kansen voor (nieuwe) horeca.

Een duurzaam en groene leefomgeving
Heerhugowaard heeft een groen imago en wat Nederland Duurzaam betreft blijft dit een speerpunt
van deze gemeente. De Stad van de Zon heeft internationale bekendheid vergaard doordat het een
emissie neutrale wijk is. Landelijk is er nog nooit zoveel aandacht besteed aan duurzaamheid in het
coalitieakkoord. Nederland Duurzaam staat pal achter dit principe en wil ervoor zorgen dat dit in de
nabije toekomst wordt uitgebreid. Nu de technologie voorhanden is om duurzaam te bouwen en te
leven is het onze verantwoordelijkheid om daar iets mee te (blijven) doen. Daarnaast is er de
afgelopen jaren geïnvesteerd in voldoende recreatiegebied, zoals het Park van Luna en het
natuurgebied daarachter.

We zijn goed op weg, maar Nederland Duurzaam de aankomende jaren een progressief duurzaam
beleid neerzetten dat positieve invloed heeft op onze leefomgeving en de portemonnee van
iedereen.

Toegankelijk onderwijs
De jeugd heeft de toekomst is een vaak gehoord gezegde en Nederland Duurzaam onderschrijft dit
ook. De jongste generatie heeft goed onderwijs nodig om hier zoveel mogelijk profijt van te hebben,
scholen moeten daarom goed bereikbaar zijn. Zo zal onze jeugd opgeleid worden om toegevoegde
waarde te creëren in onze gemeenschap, respectvol om te gaan met elkaar, maar ook respectvol te
zijn naar de leraren die deze generatie op weg helpt naar een goede toekomst. Scholen moeten een
gezonde plek zijn waar iedereen zich kan ontwikkelen, zonder zich onveilig te voelen. Het (online)
pesten moet dan ook keihard aangepakt worden. Verder is Nederland Duurzaam van mening dat
schoolzwemmen weer aangeboden moet worden op school, om zo de veiligheid van onze kinderen
te waarborgen.

Een Heerhugowaard waar iedereen meedoet
In Heerhugowaard zal iedereen zijn steentje bijdragen, of het vrijwilligerswerk is of de zorg voor een
ander. Nederland Duurzaam vindt dan ook dat meedoen belangrijk is in onze samenleving. Het mag
nimmer voorkomen dat het voor mensen interessanter is om bijstand te ontvangen aangevuld met
maatregelen vanuit de gemeente in plaats van loon uit werk. Nederland Duurzaam is zeer stellig in
het feit dat een sociaal zekerheidsstelsel uitsluitend een laatste redmiddel mag zijn en niet een
situatie waarin mensen zich structureel moeten ophouden. Het uitgangspunt moet zijn dat iedereen
een bijdrage levert aan de maatschappij en in de vorm van werk een inkomen verdient voor zichzelf,
maar ook een bijdrage levert aan de gemeente, via de belastingen. In het uitzonderlijke geval dat
iemand echt niet meer kan werken door bijzondere omstandigheden, zoals invaliditeit, moet er een
vangnet zijn. De gemeente moet er niet zijn om haar burgers aan een uitkering te helpen, maar om
hen te helpen zelfstandig in hun inkomen te kunnen voorzien. Een uitkering is hierbij enkel een
tijdelijke oplossing om te kunnen komen tot een structurele oplossing, waarbij wordt gestreefd naar
een situatie waarin geen uitkering meer noodzakelijk is. Langdurig werklozen die niet aan een baan
kunnen komen, zouden volgens Nederland Duurzaam in principe verplicht moeten kunnen worden
om zich in te zetten voor maatschappelijke taken.

Zorg in handen van de specialisten
Decentralisatie van zorgtaken naar de gemeenten toe heeft veel veranderd in de afgelopen vier jaar.
Dit heeft niet alleen impact gehad op de kwaliteit van zorg, maar heeft ook geresulteerd in tekorten
bij bijvoorbeeld jeugdzorg. Nederland Duurzaam staat voor kwaliteit in de zorg en waar specialisten
de ruimte krijgen om hun werk uit te voeren. Minder bureaucratie en meer efficiency bij de
gemeente, zodat de zorg weer wordt uitgevoerd door de specialisten.

Sporten en bewegen voor iedereen
Sport is belangrijk. Het is niet alleen gezond, maar het heeft ook een sociale functie.
Sportaccommodaties zijn ontmoetingsplaatsen voor mensen. Nederland Duurzaam zal sportclubs
ondersteunen waar het nodig is en waar dit kan, zodat de goede voorzieningen en het brede aanbod
in Heerhugowaard behouden blijven. Voor Nederland Duurzaam is amateursport zeer belangrijk;
vele vrijwilligers zetten zich jaarlijks in voor hun club. Wij willen dat elke vereniging op haar beurt
over goede velden en goede accommodaties beschikt. Het hebben van een eigen veld of sportzaal
voor een vereniging is wenselijk in verband met de sociale cohesie en er moet zoveel mogelijk
geprobeerd worden dit te bewerkstelligen, binnen de financiële kaders van de verenigingen en de
gemeente.

Een stad met een dorps karakter
Nederland Duurzaam vindt dat Heerhugowaard een stad aan het worden is, maar zijn dorpse
normen en waarden zal moeten behouden. Het nuchtere karakter van Heerhugowaard is van
essentieel belang. Iedereen dient respectvol met elkaar om te gaan en de normen en waarden die
wij hier hebben te respecteren. Zo is Heerhugowaard een plek voor iedereen en wordt niemand
buitengesloten.

Wonen zonder energierekening
Nederland Duurzaam staat er om bekend om verder te kijken dan alleen de aankomende vier jaar.
Zo zullen wij er voor strijden om alle huishoudens binnen 10 jaar energieneutraal te maken.
Investeren in duurzame woningen betekent niet alleen het behalen van gestelde doelen, maar is ook
nog eens goed voor onze portemonnee.
Elk nieuwbouwhuis in Heerhugowaard dat vanaf de nieuwe raadsperiode gebouwd wordt zal een
nul-op-de-meter woning worden. Kortom: zonnepanelen geïntegreerd in de daken, warmtepompen
en geen aardgas.
Nederland Duurzaam vindt dan ook dat de gemeente een actieve rol moet innemen om ook
koopwoningen te verduurzamen. Zij heeft de middelen en de kennis om inwoners aan te sporen om
bestaande woningen te verduurzamen. Grote voordelen worden behaald op grootschalig vlak,
oftewel per wijk. Breng partijen bij elkaar om op grote schaal woningen en (bedrijfs)panden te
verduurzamen.

Wonen in Heerhugowaard
Voor iedereen die in Heerhugowaard wil wonen moet er een plek zijn om te wonen. Zo zal er
voldoende aanbod moeten zijn voor (sociale) huurwoningen, woningen voor jongeren en voor
senioren. Daarnaast moeten kinderen veilig kunnen spelen.
Nederland Duurzaam koestert de jongeren in Heerhugowaard die de gemeente vitaal houden en
vindt het dan ook eeuwig zonde dat jongeren kiezen om elders buiten de gemeente te gaan wonen.
De huizenprijzen zijn erg hoog en de rente stijgt. Steeds meer jongeren kunnen moeilijk een
(huur)woning vinden in Heerhugowaard. Nederland Duurzaam vindt dan ook dat er genoeg aanbod
voor betaalbare woningen moeten komen voor jongeren, met name op centrale locaties.

Volgens Nederland Duurzaam moet de gemeente zo veel mogelijk in overleg met de
woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars treden om er niet alleen ervoor te zorgen dat er
voldoende starterswoningen gebouwd worden in Heerhugowaard, maar ook voldoende woningen
voor ouderen die tijdens hun pensioen in een minder grote woning willen wonen. Hoewel dit voor
een groot deel aan de markt overgelaten kan worden, blijft overleg nodig om ook de belangen van
de gemeente te behartigen.

Schoner verplaatsen in Heerhugowaard
In Heerhugowaard zijn dagelijks talloze vervoersstromen te herkennen, neem bijvoorbeeld de trein,
auto of fiets. De manier van vervoeren zal in de toekomst sterk veranderen, dit heeft gevolgen voor
onze infrastructuur. Heerhugowaard zal moeten investeren en het mogelijk maken voor bedrijven
om zich hier te vestigen en om aan de eisen van de toekomst te voldoen.

Eenvoudig van en naar Heerhugowaard
Heerhugowaard is voor een groot deel een forensengemeente, wat er voor zorgt dat er tijdens het
spitsuur dikwijls verstoppingen zijn op de toegangswegen. De gemeente dient alle mogelijkheden te
onderzoeken om dit te verhelpen. Er kan onder andere gedacht worden aan het aanleggen van een
extra ontsluitingsweg in west- of zuid-Heerhugowaard, bijvoorbeeld het ontsluiten van de Jan
Glijnisweg en de Oosttangent. Eventueel kunnen de toegangswegen (zoals de Oosttangent) ook
verbreed worden . Slechte bereikbaarheid en een slechte ontsluiting zijn een bron van ergernis en
een belemmering voor bedrijvigheid.

