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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. Zo hebben wij ervoor gezorgd dat er binnen de gemeentelijke
organisatie meer aandacht is gekomen voor duurzaamheid, gevolgd door concrete acties. Elk
gemeentelijk besluit heeft nu bijvoorbeeld een duurzaamheidsparagraaf, zodat bij al het beleid
specifiek wordt nagedacht over de toekomstbestendigheid. Tevens zijn er concrete voorstellen
geweest waardoor lantaarnpalen alleen nog maar voorzien van LED verlichting, en wordt er
geïnvesteerd in sportaccommodaties om hen niet alleen energie te laten besparen maar ook op te
laten wekken. In het kader van de circulaire economie hebben wij ons hard gemaakt voor een goed
afvalscheidingsbeleid waarbij het plastic uit ons milieu wordt verdreven. Zo hebben wij een invloed
op het gemeentelijk beleid en werken wij hard om ons doel te bereiken: een duurzaam
Heerhugowaard.
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.
U leest in dit programma hoe wij denken dat Heerhugowaard zich verder kan ontwikkelen, op
duurzaamheid maar ook op andere gebieden. Wij denken dat Heerhugowaard, nu wij een echte stad
aan het worden zijn en nog steeds groeien qua inwoneraantal, op een aantal gebieden volwassen
moet worden. Een stad moet voldoende voorzieningen en woonruimte bieden voor jong en oud,
rekening houdend met toekomstige behoeften. En daarbij hoort ook een volwassen uitgaansleven
en voldoende recreatie en evenementen. Daar mogen we zeker meer ons best voor gaan doen. En
ook de scholen, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties kunnen onze steun wegdragen,
omdat ze belangrijk werk doen voor onze inwoners. We moeten in ieder geval voorkomen dat deze
instanties, die draaien op vrijwilligers en ondernemers, door bureaucratie of onnodige regelgeving in
de weg gezeten worden. Zij hebben recht op een snel werkende en efficiënte gemeente.
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
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1 Deugdelijk bestuur
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.

Openheid van bestuur
De burger moet te allen tijde het recht hebben om vragen te stellen over de begroting van de
gemeente. Niet alleen tijdens de behandeling van deze begroting in de gemeenteraad, maar op elk
moment dat zij onderzoek doet naar het bestedingspatroon van het bestuur. Nederland Duurzaam
zal altijd staan voor openbaarheid van bestuur en financiën. De zgn. WOB-verzoeken (Wet
openbaarheid bestuur) moeten wettelijk ingeperkt worden tot de echt belangrijke (onderzoeks-)
vragen. Uitwassen door burgers en zelfs bureautjes die hier misbruik van maken moeten onmogelijk
gemaakt worden.
Kosten bedrijfsvoering gemeente
De bedrijfsvoering van de gemeente moet een efficiënt geheel vormen; onnodige overhead heeft
geen plaats in de gemeente Heerhugowaard. Waar mogelijk, moet de overheid zelf verkleind
worden voordat kostenbesparingen worden doorgevoerd op activiteiten voor de burger. Hierbij is
het van belang dat het inhuren van externe bureaus, professionals of experts tot het absolute
minimum beperkt wordt. Geld moet ten goede komen van daadwerkelijke voorzieningen voor de
burger, niet van twijfelachtige producten van dure onderzoekers.
Elektronische dienstverlening
Nederland Duurzaam wil dat de gemeente overgaat op elektronische dienstverlening die dicht bij de
burger staat, Heerhugowaard zal de beste digitale gemeente worden van Nederland. Uiteindelijk is
dit zowel makkelijk als kostenbesparend én goed voor het milieu. Buiten kijf staat echter dat de
gemeentelijke loketfunctie (afdeling Burgerzaken), waar burgers hun gemeenteambtenaren ‘face to
face’ kunnen ontmoeten, te allen tijde moet blijven bestaan. En waar de burger behoefte heeft aan
papieren (openbare) stukken kan zij dit aangeven en wordt dit gefaciliteerd.
Overheidscommunicatie in het Nederlands
Om de integratie van nieuwkomers te stimuleren moet alle overheidscommunicatie in het
Nederlands verlopen. Op deze manier worden nieuwkomers gedwongen de taal te leren. Het scheelt
bovendien kosten om in een en dezelfde taal te werken.
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Gemeentelijke begroting
Het belangrijkste politieke beleidsinstrument voor een gemeente is de programmabegroting. De
prioriteiten die een gemeentebestuur stelt in haar beleid, moeten in de verdeling van lasten en
baten terug te zien zijn. In algemene termen houdt dit in dat voor Nederland Duurzaam belangrijk is
dat in de begroting voldoende geld beschikbaar is voor onderhoud van groen en recreatie in
Heerhugowaard. Daarnaast wil Nederland Duurzaam waar mogelijk investeren in verbetering van de
infrastructuur en het stimuleren van initiatieven die leiden tot de tot het opwekken van duurzame
energie.
Sluitende begroting
Nederland Duurzaam vindt het belangrijk dat niet structureel meer geld wordt uitgegeven dan er
binnenkomt. Een begroting dient gebaseerd te zijn op een afgewogen lange termijnvisie. Bij het
budgetteren moet dan ook een zodanige marge ingebouwd worden, dat geen blijvende tekorten
ontstaan. Bij het opstellen van de begroting kritisch worden gekeken naar de bedrijfsvoering van de
gemeente en naar onnodige subsidies en uitgaven. Hiermee kan worden voorkomen dat te veel
lasten bij de burger worden neergelegd. Als er goed gekeken wordt naar wat er écht nodig is, kan
Heerhugowaard zichzelf goed bedruipen.
In zijn algemeenheid dient een structurele kostenpost alleen door een structurele opbrengst te
worden gedekt. In tijden van economische tegenslag, zal er nog kritischer gekeken moeten worden
naar het pakket aan gemeentelijke voorzieningen, zodat dit betaalbaar blijft. Daarnaast zal
Nederland Duurzaam bij een eventuele keuze tussen investeringen prioriteit geven aan projecten die
iets opleveren op de langere termijn.
Meerjarenperspectief
Nederland Duurzaam wil een begroting die gebaseerd is op een solide en sluitend meerjarenbeleid.
Voor zo’n meerjarenbeleid is het nodig dat de algemene uitkering van het Rijk (nu ong. 55% van de
baten in de begroting 2018), stabiel blijft. Wij willen dan ook dat gemeenten zich samen sterk maken
en via de VNG een krachtig geluid klinkt bij het Rijk.
In het verleden zijn te veel bouwgronden gekocht (grondexploitatie) en te veel geldleningen
afgesloten met hoge rentes. Deze situatie moeten wij nu en in de toekomst zien te voorkomen.
Nederland Duurzaam zal zulke risicovolle besluiten nooit nemen en hier geen medewerking aan
verlenen, om de stabiliteit in de financiën van de gemeente te vergroten.
Duidelijk subsidiebeleid
Nederland Duurzaam staat voor een streng subsidiebeleid. De (lokale) overheid dient voorzichtig om
te gaan met het verstrekken van dit gemeenschapsgeld. In zijn algemeenheid dienen slechts
subsidies te worden verstrekt als deze ten voordeel komen aan een groot deel van de bevolking.
Nederland Duurzaam vindt dan ook dat de voorwaarden voor het verstrekken van subsidies moeten
worden aangescherpt en wil de huidige subsidieverstrekking aan deze nieuwe criteria toetsen. Ook
de basis voor de subsidie mag niet vrijblijvend zijn. Mocht achteraf blijken dat er niet aan de
voorwaarden voor het verlenen van de subsidie is voldaan of de gestelde doelen niet zijn behaald,
dan moet de subsidie worden stopgezet en geheel worden teruggevorderd.
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Dit zal vooraf duidelijk naar de aanvrager moeten worden gecommuniceerd. Subsidies voor
kunstwerken, onduidelijke culturele activiteiten of projecten die niet breed gedragen worden binnen
de gemeente, kunnen niet worden gehandhaafd. Deze subsidies moeten worden ingetrokken om
geld vrij te maken voor andere zaken. Waar meerdere dezelfde verenigingen bestaan binnen de
gemeente die subsidie ontvangen en dus een (te) groot aanbod gecreëerd wordt, moet de gemeente
kritisch kijken naar de noodzaak om deze allemaal te blijven ondersteunen. Steun aan verenigingen
zal afhangen van de aantallen mensen die hier profijt van hebben en de mate waarin zij in staat zijn
structureel een sluitende begroting te voeren.
Als er structureel financieringsproblemen bestaan bij een vereniging met weinig aanwas zal
Nederland Duurzaam samen met het verenigingsbestuur kijken naar mogelijkheden tot verbetering
van de financiële situatie. Ook bemiddeling voor een eventuele fusie moet hier dan niet worden
uitgesloten. Dergelijke keuzes moeten altijd open en transparant worden gemaakt.
Balans in risicoafweging
De gemeente mag niet te veel risico’s nemen met gemeenschapsgeld. Daarentegen hoeft ook geen
té groot deel van de tegoeden in reserves te worden gestoken. Er moet een slimme maar werkbare
balans worden nagestreefd. Jongere generaties mogen niet met de lasten door te hoog genomen
risico’s, daarom mogen toekomstige onzekere winsten niet zomaar genomen worden.
Transparante begroting
De begroting is een wirwar van financiële cijfers die niet helemaal duidelijk is voor iedereen.
Nederland Duurzaam vindt dat een begroting leesbaar moet zijn voor iedereen, jong en oud.
Daarnaast moet het helder zijn of doelstellingen, die bijvoorbeeld ook in het coalitieakkoord zijn
opgenomen, behaald zijn. Eerlijk en transparant.

Gemeentelijke belastingen
Nederland Duurzaam vindt dat de gemeente haar activiteiten zo efficiënt mogelijk moet inrichten
om de belastingdruk voor de burger zo laag mogelijk te houden. De gemeente moet verder
faciliteiten tegen kostprijs aanbieden aan de burger; de overheid is er voor de burger en niet
andersom. Het is dus niet de bedoeling dat de overheid belastingen gaat verhogen en deze gebruikt
om gaten in de begroting te dichten. Als er ergens te weinig geld is, zal allereerst naar de efficiëntie
van de bedrijfsvoering zelf gekeken dienen te worden en daarnaast of het niet met andere middelen
kan.
Leges en vergunningen mogen alleen kostendekkend zijn, in geen geval mag dit een melkkoe zijn
voor de gemeente. De onroerendezaakbelasting (OZB) mag maximaal stijgen met inflatie.
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Circulaire economie
Wat betreft circulaire economie moet de (lokale) overheid vooruitlopen, leading by example staat
hier centraal. Zonder goed voorbeeld zullen weinigen volgen. Gelukkig zien wij steeds meer
ondernemingen, die los van de overheid, investeren in een circulaire economie. Deze bedrijven
moeten gestimuleerd worden om dit door te zetten en als voorbeeld voor anderen gebruikt worden.
Ambassadeur van de vervuiler betaalt
Heerhugowaard dient voorloper en ambassadeur te zijn van de CO2 heffing en dividend. Dit is een
een belasting op CO2 intensieve producten waarover CO2 belasting wordt geheven. Deze
belastingen worden doorberekend in producten en diensten, waardoor zij duurder worden. Deze
belastingen vloeien weer terug naar de inwoners, als een soort dividend. Elke inwoner krijgt
evenveel terug . Waardoor inwoners die CO2 intensieve producten of diensten afnemen meer
betalen en inwoners die CO2 vriendelijke producten of diensten afnemen meer terugkrijgen.
Goed gedrag stimuleren
Nederland Duurzaam vindt dat goed gedrag gestimuleerd moet worden, zowel bij ondernemers al
bij inwoners. Daarom moet er een prijs komen voor waardevolle initiatieven vanuit de
gemeenschap. Dit bevordert het aantal initiatieven wat weer invloed heeft op de kwaliteit van de
initiatieven. Stimuleer goed gedrag.
Afvalinzameling
De hoeveelheid afval die wij als mensen produceren is groot. Dit is slecht voor het milieu waar veel
schaldelijke stoffen en plastics in verdwijnen. Om dit te voorkomen moeten gemeenten een
verantwoordelijk en efficiënt afvalinzamelingssysteem hebben. Nederland Duurzaam vindt het
belangrijk dat het voor de mensen zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt dat je afval bij de bron
kunt scheiden. Zo kunnen we ons richten op recycling, want in een circulaire economie is restafval
weer een grondstof voor een nieuw productieproces.
(Onderhands) aanbestedingsbeleid
Nederland Duurzaam vindt dat het huidige aanbestedingsbeleid aangepast moet worden om
duurzaam in te kopen en aan te besteden. De (lokale) overheid heeft de taak om bedrijven te
stimuleren om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. In het huidige aanbestedingsbeleid
wordt naar ons inzicht te veel naar alleen de prijs gekeken en minder naar andere factoren die van
belang zijn voor een duurzame bedrijfsvoering. Met name onze lokale en regionale ondernemers
verdienen de aandacht. Ons uitganngspunt is dan ook, wanneer lokaal aanbesteden mogelijk is dan
moeten we dat ook doen.
Het inkopen door de gemeente dient strategisch bij de te dragen aan de
duurzaamheidsdoelstellingen, kortom bij elke aanbesteding moet een weloverwogen besluit
genomen worden over kwaliteit en prijs. Hierbij moet social return centraal staan. De gemeente
toetst bij aanbestedingen dan niet alleen op prijs en kwaliteit, maar ook op de sociale toegevoegde
waarde van de opdrachtnemer. Niet alleen in onze gemeente, maar ook op het gebied van
bijvoorbeeld werkgelegenheid. Social return zal dus altijd centraal staan bij elke aanbesteding die de
gemeente uitschrijft.
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Het Heerhugowaardse MKB is een belangrijke motor voor de regionale economie waar veel kennis
huist. Zij zorgen voor werkgelegenheid en maken investeringen mogelijk. Bij (onderhandse)
aanbestedingen moeten onze ondernemers betrokken worden. Ook zal er meer gekeken worden
naar innovatieve bedrijven, om zo innovatie in onze gemeente een steun in de rug te geven.
Schaalvoordelen behalen
Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Ons gemeentelijk apparaat bevat veel kennis en deze
moet ook optimaal benut worden. Nederland Duurzaam vindt dan ook dat de gemeente de taak
heeft om partijen aan elkaar te binden om zo tot waardevolle projecten te komen, maar ook om de
energietransitie te doen versnellen.
Platform voor innovatie
Innovatieve ondernemers verdienen een kans in onze gemeente. Creatieve ideeën leiden vaak tot
goede en toekomstbestendige oplossingen. Nederland Duurzaam vindt dan ook dat innovatie
gedeeld moet worden en dat ontwikkelaars in contact moeten komen met ondernemers en
inwoners. Zowel online als offline. Dit zal ten gunste zijn van de plannen, maar biedt ook
mogelijkheden tot financiering. Daarom moet er een platform komen om zo innovatieve ideeën te
ontplooien en tot werkelijkheid brengen. Zo worden innovatieve inwoners, ondernemers en andere
partijen bij elkaar gebracht wat leidt tot waardevolle initiatieven. Een schot voor de boeg, de WIP
(Waards Innovatie Platform).

7

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Nederland Duurzaam

2 Welvaart en ondernemerschap
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.

Ondernemend Heerhugowaard
Zoals we hierboven stelden, in een stad verdienen de inwoners voldoende faciliteiten voor jong en
oud en een levendig en bruisend stadscentrum, if in dit geval meerdere. Daarvoor is het noodzakelijk
dat ondernemers, maar ook inwoners, de ruimte krijgen om dit ook te verzorgen. Levendigheid zorgt
voor aantrekkingskracht. Nederland Duurzaam stimuleert ondernemerschap. Te veel bureaucratie
en beperkende maatregelen zorgen er voor dat ondernemers ontmoedigd worden om zich hier te
vestigen. Daarnaast ziet Nederland Duurzaam meerwaarde in het steunen van innovatieve
ondernemingen, die zich richten op oplossingen voor de toekomst.
De lokale overheid moet voorwaarden scheppen die het ondernemerschap ondersteunen.
Speerpunten daarbij zijn: veiligheid, vermindering van bureaucratie, snelle vergunningverlening en
steun aan initiatieven die de werkgelegenheid bevorderen. Daarbij moet ook oog zijn voor het
zogenaamde ‘groene ondernemen’ : – bedrijven die zich onderscheiden in duurzame technologie
zijn een waardevolle toevoeging voor Heerhugowaard en heun mag geen oerwoud aan regelgeving
worden opgelegd. Nederland Duurzaam vindt dat de gemeente hierbij in overleg moet treden en
luisteren naar ondernemers om zo tot een effectieve samenwerking te komen in plaats van een
veelvoud aan regels en voorwaarden op te leggen. Verder zal de gemeente actief de ondernemers
moeten benaderen om erachter te komen wat zij voor hen kan betekenen in plaats van een
afwachtende houding aan te nemen.

Horeca
Nederland Duurzaam is altijd groot voorstander van een bruisend Heerhugowaard, waar horeca een
belangrijk onderdeel van is. Minder regels, lagere kosten, risicogericht controleren en openstaan
voor innovatie zal bijdragen aan een beter vestigingsklimaat, wat weer ten goede komt aan de
levendigheid van Heerhugowaard.
Veel gehoorde kritiek bij Waardse jongeren is dat er weinig te doen is en daarom naar omliggende
gemeenten gaan. Veel gehoorde kritiek bij (horeca)ondernemers is dat er kosten te hoog zijn en
regels zorgen voor beperking in het ondernemen.
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Openingstijden
Nederland Duurzaam heeft zich afgelopen raadsperiode sterk ingezet voor de verruiming van
openingstijden, dit heeft er toe geleid dat de openingstijden in Heerhugowaard ook daadwerkelijk
verruimd zijn en met succes. Daarom zullen de openingstijden zoals ze nu zijn gehandhaafd worden.
Detailhandel en horeca
Horeca is horeca, en detailhandel is detailhandel. Elk vak heeft te voldoen aan haar eigen regels en
daar dient ook aan gehouden te worden. Detailhandel die een alcoholisch drankje aanbiedt kan
gewoon niet, dit werkt oneerlijke concurrentie in de hand. Tenzij dezelfde regels gelden voor horeca
en detailhandel.
Vertrouwen in mensen
Nederland Duurzaam heeft vertrouwen in ondernemers die in Heerhugowaard een bijdrage willen
leveren. De grondhouding wat ons betreft moet zijn: er moet vertrouwen zijn in de
verantwoordelijkheid van de ondernemers. We dienen de wettelijke randvoorwaarden in
ogenschouw te houden en daar binnen de welwillende ondernemer zo veel mogelijk tot dienst zijn.
Bereikbaarheid
Om de stadscentra goed bereikbaar te houden zal er een goed aanbod moeten zijn van taxi’s en
openbaar vervoer, zeker om te voorkomen dat mensen alsnog de auto pakken. De nachtbus is hierbij
de oplossing, elke locatie waar horeca zich concentreert moet een halte hebben voor de nachtbus.

Evenementenbeleid
Nederland Duurzaam komt op voor ondernemers en organisatoren die iets willen organiseren in
Heerhugowaard. Wij vinden namelijk dat evenementen een randvoorwaarde zijn van een stad als
Heerhugowaard. Het vestigingsklimaat voor mensen die iets leuks in Heerhugowaard willen
organiseren moet sterk verbeterd worden, en snel!
Begin bij de basis
Evenementen die in Heerhugowaard al jarenlang succesvol plaatsvinden hebben wat ons betreft een
streepje voor. Meestal zijn dit evenementen die een begrip zijn in onze Waardse samenleving. Zij
verdienen het om minder papieren rompslomp te hebben, waardoor kosten lager zijn en meer
beschikbaar is om te investeren.
Geen papieren rompslomp
Onze gemeente eist nog te veel papieren rompslomp rond de aanvraag van een evenement,
waardoor de doorlooptijd stagneert en organisatoren verplicht zijn om ver van te voren een
aanvraag in te dienen. Dit zorgt voor veel afkeer bij organisatoren, waardoor zij de moed verliezen
om een evenement te organiseren in Heerhugowaard. Wij zeggen daarom: minder papieren
rompslomp, duidelijkheid qua eisen omtrent aanvraag aan het begin van het proces en goede
communicatie tussen ambtelijk apparaat en organisatoren. Dit leidt tot lagere kosten.
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Geluid
Geluid hoort eenmaal bij een evenement, zeker bij grootschalige evenementen. Wij vinden dat er
met de geluidsnormen bij evenementen soepel omgegaan moet worden. Afhankelijk van de
omgeving en in goed overleg moeten de geluidsnormen en de overlast bepwerkt worden. In
stadscentra en horeca gebieden kunnen wij incidenteel eens afwijken van te nauwe normen, om een
openbaar evenement of feest de ruimte te geven. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor
het beschermen van haar inwoners en vinden dan ook dat zij de controles moeten uitvoeren, zo krijg
je minder discussies tussen omwonenden en organisatoren. Een objectieve mening vanuit de
gemeente is hetgeen dat we moeten gebruiken, en niet slechts afgaan op klachten of subjectieve
geluiden. Mocht er een overschrijding zijn dan moet er ook daadwerkelijk opgetreden worden, maar
wij gaan van de goede wil en de verantwoordelijkheid van de organisator uit.

Recreatie
Nederland Duurzaam vindt dat recreatie een belangrijke voorwaarde is voor Heerhugowaard om in
te vertoeven, dit gaat gepaard met goed onderhoud. Het Park van Luna zien wij als hét recreatiepark
van Heerhugowaard voor zowel jonge gezinnen, sporters als senioren. Onderhoud is essentieel om
recreatie in de gemeente mogelijk te maken. Nederland Duurzaam ziet er dan ook op toe dat er
geen enkele bezuiniging doorgevoerd mag worden op dit gebied, ook niet met de voorgenomen
uittreding van de provincie. Wanneer het Geestmerambacht een versobering voor ogen heeft van
onze parken dan moeten wij serieus overwegen om ook uit het recreatieschap te stappen en het
beheer onder eigen hoede nemen.
Heerhugowaard is omgeven van water met verbindingen tot in heel Noord-Holland. Dit water biedt
allerlei kansen voor toerisme en ondernemerschap. Nederland Duurzaam vindt dan ook dat boten
verhuur mogelijk gemaakt moet worden en vaarroutes gepromoot. Dit bevordert recreatie en
toerisme. Wateren in en rondom Heerhugowaard moeten schoon zijn en moeten dan ook
elektrische boten als een serieuze optie zien.
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3 Duurzaam en groen
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.

Stimulering duurzame initiatieven
Nederland Duurzaam omarmt groene initiatieven vanuit de inwoners en ondernemers. Ook wil de
partij inwoners en ondernemers stimuleren en ondersteunen om minder energie te verspillen en
daarnaast meer energie op te wekken. Heerhugowaard is voorloper op het gebied van
duurzaamheid, maar moet dit ook daadwerkelijk blijven.
In nieuw te bouwen wijken wil Nederland Duurzaam dat alle huizen gebouwd worden
energieneutraal zijn, ofwel evenveel opwekken als verbruiken. Bij bestaande bebouwing zal er naar
een financiële constructie worden gezocht om dit aantrekkelijk te maken voor inwoners, zoals een
groene lening.

Bewuster omgaan met energie
Veel gebouwen zijn ’s nachts onnodig verlicht. Dit kost veel elektriciteit en vergroot de CO2-uitstoot.
Nederland Duurzaam is voor het dimmen of helemaal uitdoen van het licht in (overheids)gebouwen
’s nachts en voor het verbannen van gloeilampen ten gunste van ledlampen. Zo kunnen we met een
eenvoudige ingreep de CO2-uitstoot enorm verkleinen. Ook blijven in appartementencomplexen
verwarmingsketels vaak onnodig lang aanstaan, zoals in de zomer en ’s nachts. Wij verwachten dat
een temperatuurregeling, in samenwerking met de gemeente, woningbouwverenigingen en VVE’s,
de CO2-uitstoot enorm kan beperken.

Agrarische gemeenschap
De agrariërs van Nederland en ook Heerhugowaard zijn zeer belangrijk voor de voorziening van
gezond voedsel dichtbij en voor de gemeenschap. Er is binnen deze bedrijfstak in Heerhugowaard
ook veel voordeel te behalen waar het gaat om energievoorziening en uitstoot. Nederland
Duurzaam wil steun geven aan initiatieven in deze bedrijfstak die bijdragen aan een duurzame
energievoorziening en/of een verminderde uitstoot.
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Bebossing
Het Waarderhout geeft recreanten zoals wandelaars de mogelijkheid om een blokje om te maken ‘in
de natuur’, hoe klein en kunstmatig dan ook. Nu de weg naar de Draai de oppervlakte van dit gebied
nog kleiner heeft gemaakt, stelt Nederland Duurzaam dat verder geen stukken meer van het
Waarderhout gebruikt mogen worden voor bebouwing. Ook pleit Nederland Duurzaam er voor om
het boom voor boom principe te hanteren, bij elke gekapte boom in Heerhugowaard dient een
nieuw boom geplaatst te worden.

Onderhouden van parken en groen
Nederland Duurzaam vindt dat het van groot belang is om te blijven investeren in onderhoud van
parken en wateren. De parken in Heerhugowaard zijn een welkome afwisseling van het steen in de
gemeente, waar jong en oud samen komen om te recreëren of te sporten. Activiteiten die
Nederland Duurzaam zeer belangrijk vindt.
De gemeente heeft een actieve plantsoenendienst die dit werk goed uitvoert, daarnaast biedt deze
dienst werkplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze dienst moet zeker
intact blijven.

Verdergaande automatisering van dienstverlening
Waar mogelijk zal de gemeente het goede voorbeeld moeten geven door een ‘paperless office’ te
hanteren. Dit betekent overigens niet dat elke ambtenaar automatisch recht heeft op een gratis
‘tablet’. Qua kosten en milieu is het immers het meest verantwoord om zoveel mogelijk processen
zonder papier te laten verlopen, dus via internet, email of telefonisch. Het streven van Nederland
Duurzaam zal dan ook zijn om de komende jaren steeds meer op elektronische dienstverlening over
te gaan. Het is een ambitie van Nederland Duurzaam om zodanig kostenbesparend te werken dat
Heerhugowaard de meest ‘kostenefficiënte’ gemeente van Nederland wordt (laagste bestuurskosten
per inwoner).
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4 Onderwijs en cultuur
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.
HBO Campus
Met het afketsen van het MCA heeft de gemeente een groot gebied tot haar beschikking dat zich
perfect leent voor grote innovatieve projecten. Daarnaast is het wel duidelijk geworden dat
Heerhugowaard een aantrekkingskracht heeft op grote instanties. Deze combinatie wil Nederland
Duurzaam inzetten om ruimte te geven een een grote instantie waar de gemeente belang bij heeft,
zoals een HBO campus, waar jongeren samen wonen en studeren, en innovatie ruimte heeft om zich
te ontwikkelen. Hierdoor blijven de jongeren met hun kennis in Heerhugowaard en daar hebben wij
allemaal baat bij.
Brede scholen
In Nederland, maar ook zeker in Heerhugowaard, zien wij de tendens van samenwerkingen tussen
allerlei partijen in het onderwijs. Wij juichen deze samenwerkingen toe. Dit sluit aan bij de vraag
naar opvang voor kinderen als gevolg van toenemende arbeidsparticipatie bij vrouwen. Het
ouderwets bouwen van wat lokalen en een aula is niet meer van deze tijd. Scholen dienen zo
gebouwd te worden dat een kind de volledige dag opgevangen kan worden. Daarnaast dient de
gemeente een faciliterende rol in te nemen om partijen dichterbij elkaar te brengen, om zo
samenwerking te stimuleren. Partijen als Theater COOL en Heerhugowaard Sport NV zullen hier een
waardevolle bijdrage aan leveren, om zo onze kinderen te laten ontwikkelen op meerdere aspecten.
Aandacht voor milieu
Nederland Duurzaam vindt goed onderwijs zeer belangrijk, onderdeel hiervan is milieu educatie.
Jeugd betrekken bij het produceren van voedsel en het volledige proces draagt bij aan het besef wat
er allemaal bij komt kijken. Hergebruik moet van jongs af aan aangeleerd worden, zodat er geen
grote cultuur omslag hoeft plaats te vinden op oudere leeftijd. Daarnaast moet de kloof tussen onze
jeugd en de agrarische sector verkleind worden, hier heeft de gemeente een belangrijke
faciliterende rol.
Gezonde scholen
Ieder kind heeft een veilige schoolomgeving nodig om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Op
school moet een kind zichzelf kunnen zijn, daarom zal (online) pesten hard aangepakt moeten
worden. De gemeente zal Heerhugowaardse scholen moeten ondersteunen om anti-pest
lespakketten aan te bieden.
Aanbod van lichamelijke opvoeding moet behouden blijven, maar daarnaast zal er meer voorlichting
moeten komen voor een gezonde levensstijl. Aanvullend hier op is voorlichting over drank en drugsgebruik belangrijk, net als coffeeshops die niet gevestigd mogen zijn binnen een straal van 500
meter.
Iedereen dient geïdentificeerd te worden en herkenbaar te zijn. Gezicht bedekkende kleding, in
welke vorm dan ook, hoort niet op een school thuis.
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Schoolverzuim
Nederland Duurzaam vindt dat schoolverzuim aangepakt moet worden, leerlingen moeten goed
begrijpen dat een goede educatie bijdraagt aan hun toekomst. Beperken van schoolverzuim is een
gedeelde verantwoordelijkheid van ouders, scholen en gemeente. De ouders moeten betrokken
worden bij het beperken van schoolverzuim. Digitale oplossingen helpen hierbij. Daarnaast hebben
scholen en gemeente de verantwoordelijkheid om ouders en kinderen aan te spreken op dit gedrag.
Bibliotheek
Wij zijn trots op een bibliotheek zoals wij die in onze gemeente hebben en dit moeten we ook
koesteren. Met de digitale ontwikkelingen zal de bibliotheek niet meer de functie hebben zoals deze
vroeger werd vervuld, namelijk het uitlenen van boeken. Ook de bibliotheek dient zich aan te passen
aan de tijd. De rol van de bibliotheek verandert steeds meer, zij krijgt een belangrijke
maatschappelijke rol in onze samenleving. De bibliotheek is een plek waar mensen kunnen
(samen)werken en ideeën met elkaar kunnen uitwisselen. Daarnaast zal er digitaal een rol voor de
bibliotheek liggen. Maar ook op educatief vlak, samenwerking met scholen moet intenser. Kortom,
Nederland Duurzaam vindt dat de rol van de bibliotheek steeds breder moet worden, om zo ook
maatschappelijke vraagstukken te kunnen beantwoorden.
Kunst & cultuur
Nederland Duurzaam ziet absoluut de meerwaarde van kunst & cultuur. Wij zijn we van mening dat
er niet zomaar met subsidies gestrooid moet worden om instanties in leven te houden,
marktwerking hoort eenmaal ook in deze sector thuis. Een gevarieerd aanbod van het programma
zal aan de vraag moeten voldoen.
Samenwerking tussen organisaties die actief zijn in deze branche en scholen wordt door Nederland
Duurzaam gestimuleerd. Dit hoeft niet per se met een financiële vergoeding, maar kan ook
uitgevoerd worden door het beschikbaar stellen van ruimtes of middelen.
Zwemles
Nederland Duurzaam is altijd voorstander geweest van zwemles, om zo de veiligheid van de
kinderen te waarborgen. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders, scholen en
gemeente. Mocht er geen zwemles mogelijk zijn door financiële redenen dan dient de gemeente
ondersteuning te bieden. Nieuwe technieken en innovatie biedt mogelijkheden om dit efficiënt in te
richten. Bijvoorbeeld in een voortraject op school via tablets schoolzwemmen te leren, dit is een
techniek dat al in enkele gemeenten positief is getest. Ten slotte mag een migratie achtergrond
nimmer een reden zijn voor gratis zwemles, alle kinderen dienen in dit land te leren zwemmen.
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5 Werk en inkomen
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.

Sociale zekerheid
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.
Proef met basisinkomen
Nederland Duurzaam vindt dat er in Heerhugowaard een proef moet komen met het basisinkomen
in samenwerking met de landelijke overheid. De wereld verandert, we nemen steeds meer taken
over van overheden, zoals het zorgen voor ouderen. Een basisinkomen zorgt voor een bepaald
minimum en kan aangevuld worden met werk en ondernemen. Ook maakt een basisinkomen het
mogelijk om vrijwilligerstaken uit te voeren, wat niet is toegestaan wanneer mensen een uitkering of
bijstand ontvangen.
Kans op werk
Gelukkig trekt de arbeidsmarkt weer aan na jaren van hoge werkeloosheid, maar nog niet iedereen
heeft uitzicht op een baan. Met name 50+-ers en inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt
staan nog teveel langs de kant met negatieve sociale gevolgen. Deze groep moet geholpen worden
aan een baan, mede door bijscholing. Nederland Duurzaam vindt dat de gemeente een taak heeft
om deze groep weer aan het werk te krijgen. Initiatieven en projecten om mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt te helpen aan werk moet door de gemeente omarmd worden.
Vrijwilligerswerk
Nederland Duurzaam ziet vrijwilligerswerk als een belangrijk onderdeel van onze samenleving.
Mensen die in hun vrije tijd werkzaam zijn voor verenigingen en andere partijen zullen de erkenning
moeten krijgen die zij verdienen. Daarnaast vindt Nederland Duurzaam dat vrijwilligerswerk mogelijk
gemaakt moet worden voor mensen die een uitkering of bijstand ontvangen.
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Schuldhulpverlening
Nog steeds stijgt het aantal huishoudens dat een schuld heeft. Nederland Duurzaam ziet hier een
belangrijke taak voor de gemeente weggelegd om te voorkomen dat haar inwoners in de
schuldproblematiek raken. Wanneer mensen zich wenden tot hulp is het al vaak te laat. Nederland
Duurzaam ziet daarom preventie als het belangrijkste middel tegen schulden. De gemeente dient
goed contact te hebben met instanties als woningcoöperaties, energieleveranciers en
verzekeringsmaatschappijen. Een vroeg signaal voorkomt vele problemen. Daarnaast zal er aandacht
moeten worden besteed op scholen om het zo bespreekbaar te maken en het taboe te doorbreken.
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6 Zorg en welzijn
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.

Jeugdzorg
Heerhugowaard heeft een belangrijke taak in de regio wat betreft jeugdzorg. Transferium biedt
plaatsen aan jongeren met gedragsproblemen. Nederland Duurzaam waardeert het werk van het
Transferium en haar medewerkers. Echter, alle kosten die gemaakt worden dient de gemeente zelf
te dragen, ook voor inwoners van andere gemeenten, dit is een bijzondere last op de schouders van
de gemeente Heerhugowaard. Nederland Duurzaam vindt dan ook dat deze kosten structureel
omlaag moeten door het bevorderen van doorstromen door middel van woningbouw en de kosten
delen met omliggende gemeenten en het Rijk.
In het regeerakkoord is afgesproken dat er meer aandacht komt voor preventie en opvang bij
pleeggezinnen in plaats van opvang in instelling. Daarbij is afgesproken dat er subsidies mogelijk
worden gemaakt voor instellingen zoals Transferium. Nederland Duurzaam zal dit nauwlettend in de
gaten houden en zich sterk maken om dit voor de gemeente Heerhugowaard te realiseren.
Daarnaast is het monitoren van de kosten essentieel om vroegtijdig te sturen, zonder dat dit ten
koste gaat van de kwaliteit van de zorg.

Langdurige zorg
Nederland Duurzaam zet zich in voor mensen die langdurige zorg nodig hebben, zij hebben een
plaats in onze gemeenschap. Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen heeft de gemeente de taak
om samenwerking tussen zorginstellingen en bedrijven te verbeteren, waarbij cliënten recht hebben
op een zinvolle dagbesteding. Nederland Duurzaam vindt dat cliënten zo gewoon als mogelijk
moeten kunnen leven. Daarbij moet er voldoende personeel zijn en moeten zij zo efficiënt mogelijk
ingezet worden.

Thuiszorg en mantelzorg
In Nederland moeten inwoners steeds meer zorgen voor hun naasten, dit is in Heerhugowaard niet
anders. Deze groep mensen geven veel op om deze taken uit te voeren, dit moeten wij koesteren.
Nederland Duurzaam vindt dan ook dat deze verzorgers ondersteund moet worden vanuit de
gemeente, maar daarnaast ook een vuist moeten maken naar het Rijk om de toenemende druk op
thuis- en mantelzorgers te verminderen.
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Senioren en jongeren
Door het land heen zijn verschillende proeven gedaan met woningen en buurten waar jongeren en
ouderen samen leven. De jongeren zullen dan taken overnemen als boodschappen doen en andere
dagbestedingen. Nederland Duurzaam vindt dan ook dat de gemeente ruimte moet bieden om dit
soort initiatieven te ontplooien in het kader van participatie.

Gehandicaptenzorg
Gehandicapten in Heerhugowaard worden door Nederland Duurzaam als inwoners van de gemeente
gezien. Zij moeten zich vrij kunnen bewegen in de gemeente, een toegankelijke is daarom van
essentieel belang. Niemand mag buitengesloten worden.

Sport en bewegen
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.
Heerhugowaard Sport NV
Sinds 2016 is het beheer van alle sportaccommodaties en activiteiten ondergebracht in
Heerhugowaard Sport NV, waar de gemeente Heerhugowaard groot aandeelhouder is. Hier werken
mensen die passie hebben voor sport en veel goed werk doen. Deze professionals zetten zich
dagelijks in om sport en bewegen onder de aandacht te brengen bij onze inwoners. Nederland
Duurzaam vindt dan ook dat Heerhugowaard als enig aandeelhouder moet blijven investeren in
Heerhugowaard Sport NV en zeker niet mag bezuinigen op deze belangrijke organisatie in onze
samenleving.
Sportverenigingen in Heerhugowaard
Heerhugowaard is rijk aan sportverenigingen en kent vele vrijwilligers die het sporten in de
gemeente mogelijk maken. Een goed fundament is nodig om sporten voor iedereen toegankelijk te
maken en talent te ontwikkelen. Nederland Duurzaam is dan ook van mening dat de accommodaties
moeten voldoen aan de eisen van de toekomst, ook op het gebied van duurzaamheid. Dit kan
gerealiseerd worden door middel van innovatieve ideeën. Om zorgeloos te kunnen sporten moeten
onze accommodaties en velden veilig zijn voor iedereen.
Voor een toegankelijk sportklimaat ziet Nederland Duurzaam een belangrijke taak voor
Heerhugowaard Sport NV, zij kunnen de wijk in om mensen te stimuleren om te sporten. Ook de
Huygenpas is zo een middel om sport toegankelijk te maken voor elke inwoner in Heerhugowaard.
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Sport en bewegen op school
Sporten zorgt voor een gezonde levensstijl en draagt bij aan de sociale cohesie in de gemeente
Heerhugowaard. Nederland Duurzaam vindt daarom dat de Heerhugowaardse jeugd al vroeg in
aanraking moet komen met een gezonde levensstijl en sport. Educatie is hier essentieel onderdeel
van. Scholen zullen kinderen moeten stimuleren om te gezond te leven en te bewegen. Daarnaast
zorgt sporten voor weerbaarheid op jonge leeftijd. Nederland Duurzaam staat dan ook geen enkele
bezuiniging toe op het gebied van sport en bewegen en ziet juist liever dat de gemeente gaat
investeren in sport.
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7 Samenleving
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.

Vrijheid van meningsuiting
De vrijheid van meningsuiting is een groot goed en moet volgens Nederland Duurzaam in haar volle
bestaansrecht worden gesteund. Daar valt ook het uiten van kritiek op overheid, religie(s) en
publieke figuren onder. De Nederlandse wet geeft daar beperkingen aan, die zijn volgens Nederland
Duurzaam voldoende; verder terugdringen van dit recht is niet gewenst. Dit houdt ook in dat
protesten en rechtmatige demonstraties georganiseerd moeten kunnen worden in Heerhugowaard.

Gemeenschapsvorming
In deze snelgroeiende gemeente is het belangrijk om sociale cohesie binnen de buurten te blijven
stimuleren. Dat betekent dat initiatieven van burgers niet onderhevig moeten zijn aan lastige
procedures met vergunningen of gepaard gaan met onnodige kosten. Evenementen als
buurtbarbecues en/of speeldagen in de buurt mogen van Nederland Duurzaam doorgang vinden
zonder daarvoor een vergunningsprocedure te moeten doorlopen. Het tijdig informeren van
gemeente en omwonenden moet dan voldoende zijn. Regelgeving die dit bemoeilijkt, moet dan ook
opnieuw beschouwd en mogelijk aangepast worden. Hierin spelen buurthuizen een belangrijke rol.
Nederland Duurzaam vindt dan ook wanneer er behoefte is aan een buurthuis dat dit dan ook
mogelijk gemaakt moet worden.

Burgerinitiatieven
Nederland Duurzaam is een groot voorstander van burgerinitiatieven en vindt dan ook dat deze
initiatieven gehoord moeten worden. Nederland Duurzaam ondersteunt dan ook het idee, om bij
(bouw)projecten die een grote impact hebben op de samenleving, klankbordgroepen mee te nemen
in het proces. Zo creëer je saamhorigheid en draagvlak.

Veiligheid
Het is de allereerste behoefte en ook de verantwoordelijkheid van de (lokale) overheid om voor
veiligheid voor de burger te zorgen. Dit geldt in de breedste zin van het woord: veilig tegen rampen
en ongevallen door het aantrekken en onderhouden van een adequaat stelsel van hulpverleners
zoals brandweer-, politie- en ambulancepersoneel, maar ook veilig tegen geweld op straat door
andere mensen. De overheid moet zodanig optreden dat overlast wordt beperkt en de veroorzakers
worden bijgestuurd. Nederland Duurzaam zal er alles aan doen om de randvoorwaarden voor de
mensen die toezicht houden op de openbare veiligheid zo gunstig mogelijk te maken.
Politie
De veiligheid van Heerhugowaard is een taak van de politie, met als verlengde de BOA’s. Nederland
Duurzaam vindt dat politieagenten altijd over voldoende bevoegdheden moeten beschikken om
adequaat te kunnen ingrijpen waar dat nodig is. Nederland Duurzaam ziet voor nu geen extra
maatregelen nodig om de veiligheid te vergroten, maar met toenemende inwonersaantallen houdt
Nederland Duurzaam een vinger aan de pols.
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Cameratoezicht
Nederland Duurzaam ziet cameratoezicht in druk bezochte plekken als een efficiënt middel om
inwoners te beveiligen. Met name in de horecagebieden zullen camera’s geïnstalleerd moeten
worden om snel ingrijpen te waarborgen. Daarnaast helpt het preventief om mensen te wijzen op
cameratoezicht in dat gebied.
Criminaliteit
Criminaliteit en misdaad zijn een doorn in het oog van de ‘gezonde’ gemeenschap in
Heerhugowaard. Als er niet wordt ingegrepen wanneer mensen melding of aangifte doen van
criminaliteit, ‘verhuftert’ de samenleving. Het is daarom van belang dat signalen actief worden
opgepakt en criminaliteit, in alle vormen, wordt gecontroleerd en gestopt. Burgemeester,
gemeentebestuur en de politie dienen in Heerhugowaard nauw samen te werken.
Verkeer
In Heerhugowaard neemt het verkeer toe in relatie met het toenemende inwonersaantal. Kwetsbare
weggebruikers moeten beschermd worden. Zeker met de toename van elektrische fietsen is het
verkeerslandschap aan het veranderen. Om fietsgebruik veilig te maken en te stimuleren vinden wij
van Nederland Duurzaam dat fietspaden beter beschermd moeten worden. Nederland Duurzaam
ziet er dan ook op toe dat er bij eventuele gladheid de fietspaden snel ijsvrij worden gemaakt voor
de veiligheid van ouderen en schoolgaande kinderen.

Overlast tegengaan
Langdurige overlast, vooral door jongeren, kan niet getolereerd worden. Nederland Duurzaam vindt
dat de ouders van jeugdigen die worden geassocieerd met overlast, ingelicht moeten worden
aangezien het de eerste verantwoordelijkheid van de ouders is om hun kinderen op te voeden.
Mocht het gedrag terugkeren, dan moet er actie ondernomen kunnen worden door de gemeente.
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een verwijzing naar bureau Halt of een ontzegging tot een bepaald
gebied.
Kosten vernielingen verhalen op dader
Vernieling van gemeenschapsmiddelen leidt tot grote ergernis bij de Heerhugowaarder. Mensen die
openbare eigendommen vernielen, moeten keihard aangepakt worden. De herstelkosten moeten op
de daders worden verhaald. In geval dit minderjarigen betreft, moet het beleid zijn om de wettelijke
vertegenwoordigers (de ouders of verzorgers) aansprakelijk te stellen.
Openbare toiletten installeren
De voorzieningen voor het gebruik maken van het toilet in de gemeente Heerhugowaard zijn nihil.
Nederland Duurzaam vindt dan ook dat er openbare toiletten in de gemeente moeten komen, met
name rondom horeca gelegenheden, maar ook rondom het Strand van Luna. Openbare toiletten
voorkomen overlast en zorgen voor een schoon Heerhugowaard.
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Drugs- en alcoholmisbruik (preventie)
Nederland Duurzaam vindt dat mensen zelf de grootste verantwoordelijkheid hebben bij het
voorkomen van misbruik van verdovende middelen en de overlast die hieruit voorkomt. Wel bestaat
er een uitzondering; als er sprake is van minderjarigen. Deze categorie moet het zo moeilijk mogelijk
worden gemaakt om dergelijke goederen in handen te krijgen als zij de legale leeftijd nog niet
hebben bereikt. Als blijkt dat er bij overlast softdrugs in het spel zijn, vindt Nederland Duurzaam het
volgen van een cursus op eigen kosten een leerzame sanctie. Het gebruik van softdrugs is voor
minderjarigen schadelijker dan voor volwassenen omdat de hersenen nog in ontwikkeling zijn.
Daarom is het van belang bewustwording te creëren in een vroegtijdig stadium, bijvoorbeeld op
scholen en sportverenigingen, door middel van informatie campagnes. Er wordt dan een beroep
gedaan op het leiderschap van scholen en verenigingen om die informatie te verspreiden. Sociale
controle is een extreem belangrijke factor in het onderkennen van dergelijke problemen.
Landelijk wordt er gesproken over proeven met legale wietteelt in gemeenten ter voorkoming van
criminaliteit. Hier zijn nog geen positieve resultaten over bekend en daarom zal Nederland
Duurzaam geen legale wietteelt toestaan in onze gemeente .
Harddrugcircuit hard aanpakken
Nederland Duurzaam trekt de lijn bij harddrugs, zoals dat ook in de Opiumwet wordt gedaan. De
verslavende werking van harddrugs is groot en het circuit gaat vaak gepaard met crimineel gedrag.
Het vervaardigen en verhandelen van harddrugs is strafbaar en het opsporen en berechten van
handelaars in Heerhugowaard is een belangrijke taak van het politieapparaat.
Nederland Duurzaam ziet het opsporen en berechten van (hard)drugshandelaars in Heerhugowaard
tevens als een cruciaal onderdeel van het gezondheidsbeleid.
Kinderen moeten veilig kunnen spelen
Nederland Duurzaam wil dat ouders hun kinderen zonder zorgen kunnen laten spelen in
speeltuinen. Dat betekent dat speeltoestellen goed onderhouden en gecontroleerd worden.
Wanneer ouders melding maken van een defect speeltoestel, moet direct actie worden
ondernomen. Nederland Duurzaam wil niet dat speelplekken als hangplekken gebruikt worden.
Oud en nieuw
Landelijk laait de discussie steeds meer op om vuurwerk te verbieden en centraal af te steken.
Nederland Duurzaam is tegen het verbieden, maar ziet zeker de voordelen in om in Heerhugowaard
een centrale vuurwerkshow te organiseren in samenwerking met gemeente, organisatoren en
horeca. Zo wordt het nieuwe jaar samen goed gestart .
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8 Infrastructuur en Duurzame Inrichting van Ruimte
Nederland Duurzaam denkt dat duurzaam bouwen en verbouwen uiteindelijk zal leiden tot een
duurzamere samenleving met zo weinig mogelijk schade aan het milieu. Als gemeente is
Heerhugowaard al goed op weg, maar het is de doelstelling van Nederland Duurzaam om de meest
duurzame gemeente van Nederland te worden (dat wil zeggen: de minste CO2 uitstoot per inwoner).

Wonen zonder energie rekening
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.
Nieuwbouw
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.
Bestaande woningen
Een gemiddeld gezin met twee kinderen heeft ongeveer €35.000 euro aan energiekosten in 15 jaar.
Men kan dit bedrag investeren in het huis om zo de woning te verduurzamen. Uiteraard heeft niet
iedereen dit geld liggen, maar de gemeente kan door het verstrekken van leningen bijdragen aan het
verduurzamen van de woningen in Heerhugowaard. Inwoners betalen de lening inclusief rente in 15
jaar terug met hetzelfde bedrag dat zij kwijt waren aan energiekosten. Doordat zij geen
energiekosten hebben zullen er geen extra kosten gemaakt hoeven worden. Zoals al eerder vermeld
is de groene lening een waardevol middel om dit te bereiken.
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.
Aanleggen van smart grids
Smart grids hebben de toekomst en Nederland Duurzaam is dan ook voornemens om dit te
implementeren in de gemeente Heerhugowaard. Smart grid is een netwerk waar vraag en aanbod
op elkaar wordt afgestemd. Zo zijn zonnepanelen, elektrische auto’s, warmtepompen en andere
systemen met elkaar verbonden en leveren energie aan elkaar in de wijk. Zo een netwerk is een
belangrijke basis van ons progressief duurzame beleid.

23

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Nederland Duurzaam

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.
Jongeren
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. Ook ziet
Nederland Duurzaam in dat de starterslening een goed middel is om starters op de woningmarkt te
helpen aan een woning, deze dient dan ook weer geïntroduceerd te worden.
Ouderen
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. Het is zaak voor de gemeente om goed samen te werken met
organisaties als Kern8, WonenPlus en andere belangenorganisaties om hierop gemeentebeleid te
laten steunen. Het is van belang dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig in betaalbare woningen
kunnen blijven leven en er voldoende openbaar vervoer (zoals de HugoHopper ) beschikbaar is. Ook
vindt Nederland Duurzaam dat initiatieven voor collectief wonen gesteund moeten worden; dit zijn
immers manieren om ouderen zo lang mogelijk actief te houden in onze samenleving.
Woningbouw
Nederland Duurzaam vindt dat er bij het bouwen niet alleen goed gekeken moet worden naar
duurzaamheid, maar ook naar de omgeving. Daarom moet de buurt meegenomen worden in het
proces, wanneer bebouwing een grote impact heeft op de samenleving. Nederland Duurzaam is niet
pertinent tegen hoogbouw in de wijken, maar vindt wel dat dit weloverwogen moet gebeuren.
Groen is een waardevol iets in de gemeente, dit moeten wij dan ook koesteren.
Veilige omgeving voor kinderen
Elk kind verdient een buurt waar zij zorgeloos en speels kunnen opgroeien. Nederland Duurzaam
vindt dan ook dat er niet alleen geïnvesteerd moet worden in speeltuinen en sportveldjes, maar ook
in het onderhoud ervan. Een veilige omgeving voor kinderen is zeer belangrijk.
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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.
Schoon wagenpark
Wij zijn van mening dat een goede overheid ook een goed voorbeeld geeft. Het wagenpark van de
gemeente Heerhugowaard is allerminst schoon te noemen. Auto’s die in het bezit zijn van de
gemeente en op fossiele brandstof rijden moeten zo snel mogelijk worden ingeruild voor elektrische
voertuigen. Vrachtwagens die in het bezit zijn van de gemeente dienen zo snel mogelijk ingeruild te
worden voor vrachtwagens die op waterstof rijden of elektrisch. Samenwerken met omliggende
gemeenten en instanties is een belangrijke voorwaarde. Onder een schoon wagenpark wordt ook de
HugoHopper gecategoriseerd, bij vernieuwing van het wagenpark dienen energiezuinige auto’s
aangeschaft te worden.
Fietsen stimuleren
Als gevolg van elektrische fietsen verandert ook de verkeersstromen. Steeds meer mensen nemen
de fiets en Nederland Duurzaam ziet dit als een positieve ontwikkeling, fietsen is goed voor lijf en
leden. Echter, deze groep is kwetsbaar en dient dan ook beschermd te worden. De gemeente is hier
reeds mee bezig en wij vinden dan ook dat dit beleid doorgezet moet worden.
Elektrisch fietsen zorgt ook voor meer vraag naar elektrische laadpalen. Nederland Duurzaam vindt
dan ook dat dit gefaciliteerd moet worden rondom voorzieningen om de fietsgebruiker tegemoet te
komen.
Opladen en rijden
De centrale ligging van Heerhugowaard en de in aanbouw zijnde N23 geeft vele strategische
mogelijkheden. Steeds meer elektrische auto’s zullen Heerhugowaard passeren. Om deze centrale
en strategische plek volledig te benutten zal het vestigingsbeleid omtrent elektrisch opladen
verbeterd moeten worden. Wij vinden dat een gemeente als Heerhugowaard er alles aan moet doen
om duurzame (tankstation) ondernemers naar onze gemeente te halen. Uiteraard hoeft dit niet op
een nieuwe locatie, maar kunnen bestaande locaties omgevormd worden naar tankstations voor de
toekomst. Een gemeente als Heerhugowaard dient dit te stimuleren.
Nieuwbouwwijken lenen zich perfect voor een elektrische oplaadstructuur. Elke nieuwe wijk die in
Heerhugowaard gebouwd wordt dient dan ook deze structuur te bevatten en direct over te gaan op
parkeerplaatsen met elektrische laadpalen.
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Stimuleren deelvervoer
Onze manier van leven zal zich steeds meer evolueren naar een deeleconomie. Hier valt deelvervoer
ook onder. In Heerhugowaard zijn reeds deelauto’s beschikbaar, maar nog niet direct bekend bij het
grote publiek. Heerhugowaard zal deze bekendheid moeten vergroten, om ook hier een
verschoningsslag in het vervoer te maken. Veel gehoorde redenen om niet deel te nemen aan
(elektrisch) deelvervoer zijn, dat de actieradius niet voldoende is en er gering aanbod is van
(snel)laadpunten. Om deze zorgen weg te nemen dient de gemeente meer van deze
(snel)laadpunten te creëeren en specifieke parkeerplaatsen aan te wijzen die alleen gebruikt mogen
worden voor deelvervoer.
Elektrisch bevoorraden
Voor de lange termijn zullen wij ons richten op het verschonen van de kernen in Heerhugowaard
waar detailhandel en horeca plaatsvindt. In deze kernen wordt het niet meer toegestaan dat
vervuilende vrachtwagens en andere vervoersmiddelen de winkels of horeca bevoorraden. Zo
worden ook ondernemers gedwongen om op zoek te gaan naar duurzame alternatieven. Zo wordt in
de drukste gebieden waar anders de meeste vervuiling door vervoersmiddelen plaatsvindt een
aanvang gemaakt met de transitie naar schonere lucht.

Heerhugowaard toegankelijk
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.
Bevordering van doorstroming
Nederland Duurzaam wil de bouwsector en studenten planologie stimuleren om alternatieve
snelheid beperkende maatregelen te bedenken. Het installeren van verkeersdrempels moet zoveel
mogelijk beperkt worden tot in woonwijken, waar zij van nut zijn. Buiten de woonwijken zijn
verkeersdrempels niet altijd het beste alternatief, omdat zij zorgen voor meer brandstofgebruik bij
afremmen en optrekken en schadelijk zijn voor de ophanging van auto’s. Als alternatief wil
Nederland Duurzaam op doorgaande wegen zoveel mogelijk het Groene golf principe hanteren. Op
deze wijze zal het verkeer beter doorstromen, waardoor mensen eerder op de plek van bestemming
zijn, wat voor zakelijk verkeer economisch voordeel oplevert. Daarnaast komt de invoering van dit
principe ten goede aan het milieu en de verkeersveiligheid. Nederland Duurzaam is pertinent tegen
snelheidsovertreders, maar wil aansturen op duurzame maatregelen om snelheid te remmen.
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Stationsgebied
In 2017 is de Raad akkoord gegaan met de spoortunnel. Nederland Duurzaam ging enkel akkoord
wanneer deze direct aangesloten werd op het Waardse Energie Circuit. Deze voorwaarde werd ook
aangenomen. Nederland Duurzaam ziet de toegevoegde waarde in het aanpakken van de
Zuidtangent, alleen vindt de oplossing die er nu ligt te beperkt is. De oplossing is een druppel op een
gloeiende plaat. Eén van de grootste verkeersaders van Heerhugowaard verdient een
totaaloplossing, waar de provinciale weg in betrokken moet worden.
Nederland Duurzaam ziet het stationsgebied als toekomstige duurzame poort van Heerhugowaard,
waar forenzen, innovatie en bedrijvigheid samenkomen. Investeringen vanuit de gemeente en
ondernemers is hier van cruciaal belang.

27

