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Het kan Beter

Wij zijn een lokale partij die zich inzet voor alle inwoners van Heiloo. Voor een gemeente met goede en 
betaalbare woningen voor jong en oud. Voor groene woonwijken en een breed aanbod van sport- en 
cultuurvoorzieningen. Wij vinden veiligheid in het verkeer en in de buurt van het grootste belang. 
Wij vinden dat de zorg voor en de hulpverlening aan de inwoners die dat nodig hebben voorop moet staan. 
Dit zijn voor ons de kernwaarden bij het besturen van onze gemeente. Hiervoor nemen wij het voortouw.

Waarom juist nu PvdA Heiloo?
Er zijn veel ontwikkelingen in de laatste raadsperiode in gang gezet door het college zonder de PvdA.  Er is veel 
gesaneerd, de huren voor de gemeenschappelijke voorzieningen zijn enorm verhoogd. Er zijn kostbare verplichtingen 
aangegaan met de afslag A9. Ook de ambtelijke samenvoeging met Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo is, blijkt 
telkens weer, een traject met risico’s en valkuilen. Volstrekt niet helder is of de voorspelde winst en voordelen kunnen 
worden behaald, hoe de afslag A9 moet worden betaald, en of er een werkend verkeersplan gaat komen. Er is nog veel 
werk aan de winkel. Essentiële voorzieningen, zoals de bibliotheek, onze culturele en sportinstellingen en ook de 
gemeentelijke zorg voor burgers, staan onder spanning door de  fi nanciële ingrepen van het gemeentebestuur.

PvdA Heiloo staat voor progressie. Wij omarmen de energie van vernieuwing. Maar wij bewaken tegelijkertijd het 
karakter van Heiloo als een groen en leefbaar dorp waar het goed werken, wonen en leven is. In de komende jaren 
zullen belangrijke beslissingen genomen worden: hoe gaan wij de afslag van de A9 betalen, hoe lossen we de 
verkeersproblemen op, hoe zal de nieuwbouw in Zuiderloo en Zandzoom met 1800 nieuwe woningen eruit komen te 
zien en, bestuurlijk, hoe gaan we verder met de samenwerking met Bergen, Uitgeest en Castricum? Hoe de toekomst 
van Heiloo eruit ziet wordt in de komende jaren bepaald. Wij willen het dorpse karakter van Heiloo behouden, een 
gemeente die eerlijk en transparant is naar haar inwoners en die er is voor alle inwoners. Dat zijn voor ons de 
uitgangspunten die achter alle beslissingen van de komende jaren moeten liggen.

Het kan beter! Daarom gaat PvdA Heiloo zich met volle kracht en overtuiging inzetten voor:
9 Een goed verkeersplan voor Heiloo, waarin niet alleen auto’s, maar ook fi etsers, jong en oud, en daarnaast 

voetgangers ruimte krijgen.
9 Betaalbare woningen in Heiloo, zodat ook meer jongeren en meer (jonge) gezinnen een kans krijgen hier te wonen. 
9 Goede ondersteuning en zorg vanuit de gemeente voor mensen, oud en jong, die dat nodig hebben.
9 Intensief en open samenwerken met de sportverenigingen en de culturele instellingen in Heiloo.
9 Zorgvuldige besteding van gemeenschapsgeld. 

 Waar staan wij voor?



© Compact verkiezingsprogramma PvdA Heiloo 2018 | Pagina 3

Het kan Beter

De doorstroming van het verkeer binnen Heiloo is nu al een fors pijnpunt. Wij delen de zorgen van de bewoners van 
belangrijke verkeersaders dat de afwikkeling van het extra verkeer van de afslag A9 tot nog meer opstoppingen gaat leiden. 
Vooruitlopend op de realisatie van de afslag A9 is de aanleg van de Vennewaterswegtunnel gepland. Dat houdt in dat een 
belangrijke hoofdontsluiting in het oost-westverkeer ruim een jaar buiten gebruik is. Ook dit zal tot extra verkeersdruk op de 
andere wegen in Heiloo leiden. Wij ervaren de inspraakprocedure over het laatste verkeersplan als een weg  vol (val)kuilen en 
hobbels. De burgers zijn hierin te weinig serieus genomen en de gemeente is als een bulldozer met de inspraak omgegaan. 
PvdA Heiloo dringt sterk aan op het vergroten van het draagvlak onder de inwoners. 

 Wij willen een verkeersplan waarin in hoge mate rekening wordt gehouden met de
 wensen van de inwoners en waarin mede met het oog daarop de volgende aspecten zijn verwerkt:

9 Op werkelijke kosten gebaseerde berekeningen en een echte, brede inspraakprocedure voor de inwoners van 
Heiloo.

9 De oostelijke afslag A9, die bedoeld is om het bedrijventerrein Boekelermeer te ontsluiten, ook alleen naar het 
bedrijventerrein te laten lopen en niet richting Kennemerstraatweg -> Stationscentrum. Zo voorkomen wij een 
verkeersinfarct bij de kruising Kennemerstraatweg. 

9 Een onderzoek naar vrachtverkeer dat alleen gedurende bepaalde tijdvakken Heiloo in en uit mag.
9 De keuze voor een autovrij Looplein en Stationsplein.
9 Optimaliseren van de mogelijkheden voor fi etsers, vooral met het oog op jongeren, door bredere fi etspaden en een 

veilige doorstroming van het snelle en langzame (fi ets)verkeer.
9 Het invoeren van meer zogenaamde 30 kilometerzones. 
9 Een maatschappelijke kosten-batenanalyse van de verkeersafwikkeling vanuit Heiloo naar Bergen, Egmond en 

Alkmaar en omgekeerd en een onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een westelijke randweg.

 1. Een goed verkeersplan voor Heiloo
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Wonen, een goed onderdak hebben, is een basislevensbehoefte. Daarom is voor PvdA Heiloo wonen een kernpunt voor 
de komende raadsperiode. Er wordt in de komende jaren veel gebouwd in Heiloo. 
Maar hoe en bovenal voor wie? 

De PvdA wil dat voor de woningbouw goede en verantwoorde keuzes gemaakt worden en dat niet alleen gekeken zal 
worden naar datgene wat voor de kas van de gemeente Heiloo het meeste oplevert. 

Daarom kiest de PvdA voor de volgende speerpunten:
9 Kwetsbare groepen, dat zijn jongeren, starters en ouderen (met een smalle en modale beurs), hebben extra 
 aandacht en ondersteuning nodig bij het vinden van woonruimte.
9 De gemeente Heiloo moet de burgers meer betrekken bij nieuwbouwplannen en hierbij jongeren benaderen met 

middelen die ook door jongeren gebruikt worden (social media).
9 Er moet naast het beschikbaar stellen van grond voor koopwoningen ook meer grond worden bestemd voor de 

bouw van voldoende goedkopere huurwoningen waaraan voor zowel jong als oud een schreeuwend tekort is.
9 Met meer aanbod van geschikte, betaalbare woonruimte wordt het wegtrekken van jongeren in de leeftijdklasse 

van 20 tot 40 tegengegaan en houden wij een gezonde mix van jong en oud in onze gemeente.
9 In de nieuwbouwplannen gericht op de groeiende groep ouderen moet rekening worden gehouden met 

aangepaste woningen en betaalbare woonhofj es. Dit laatste om het contact van ouderen met elkaar te bevorderen 
en hun eventuele eenzaamheid te verminderen. Het PvdA- initiatief van de woonservicewijk Varne Buiten is een 
mooi voorbeeld.

9 Duurzaamheid, de energieneutrale woning, moet een uitgangspunt bij woningnieuwbouw in Heiloo zijn. De 
gemeente moet initiatieven van de burgers op het gebied van duurzaamheid eff ectief stimuleren.

9 Het aantal woninginbraken moet worden verminderd. Voorlichting en het faciliteren van inbraakpreventiescans 
door de gemeente, politie en  ondersteuning van particuliere initiatieven, zoals buurtpreventie (whatsappalarm), 
worden geïntensiveerd. 

9 In de nieuwe - en ook de bestaande - woonwijken wordt door de gemeente gewerkt aan ‘klimaatadaptatie’: een 
betere verwerking van hemelwater en het aanleggen van meer groenstroken.

2. Meer woningen in Heiloo, hoe en voor wie?
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Een kerntaak van de gemeente betreft de zorg- en dienstverlening ten behoeve van de inwoners. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor alledaagse zaken die goed en effi  ciënt aan gemeentebalie geregeld kunnen worden, het ondersteunen van culturele 
activiteiten, maar ook de zorg voor en ondersteuning van inwoners die het tijdelijk of langer moeilijk hebben. Wij vinden 
dat de gemeente Heiloo op het gebied van zorgtaken en dienstverlening veel meer kan doen voor haar inwoners. Geld 
besparen en overhouden op de uitvoering van deze taken, zoals in 2016 is gebeurd, mag niet meer voorkomen. 

Wat volgens de PvdA Heiloo beter kan is:
9 Intensivering van de ondersteuning van ouderen of van mensen met een beperking zodat die op een verantwoorde 

wijze zelfstandig kunnen (blijven) wonen en zich fi jn voelen in Heiloo.
9 Het bieden van hulp bij het vinden van een nieuwe baan voor werklozen, ouderen en jongeren, door individuele 

begeleiding naar werk en met een aanbod van trainingen dat aansluit op de lokale arbeidsmarkt en lokale 
werkgevers.

9 Het bieden van hulp aan gevestigde inwoners en nieuwkomers bij het wegwijs raken in de vele complexe wettelijke 
regelingen (bijstand, inkomens- en zorgtoeslagen), zodat de inwoners niet onnodig in fi nanciële problemen komen 
als ze tijdelijk geen werk hebben.

9 Het organiseren van goede mantelzorg en thuishulp en aangepast vervoer regelen waar dat nodig is.
9 Betere communicatie via websites, folders, nieuwsberichten. 
9 Actief aangeven welke sociale voorzieningen er zijn en wie er gebruik van kan maken. Bijvoorbeeld welke 

bijzondere bijstand bestaat voor de inwoners.
9 Aanvragen moeten ook digitaal kunnen worden uitgevoerd. 
9 Het ontvangen geld voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moet niet voor andere doelen wordt 

gebruikt. De PvdA pleit voor het instellen van een sociaaldomeinreserve. 
9 De mogelijkheid tot inkoop van onder andere huishoudelijke hulp dient transparant te zijn. De inkoop moet zijn 

gebaseerd op de kwaliteit van het te leveren product en niet op fi nanciële gronden; “zorggericht” in plaats van 
“fi nancieel gericht”.

9 Sociale wijkteams en niet door BUCH-ambtenaren aangestuurde organisaties leveren zorg en welzijn in de wijken.
9 Er moet een concreet armoedebeleid worden vastgesteld.
9 Ouderenbeleid moet helder worden omschreven en uitgevoerd. De toenemende vergrijzing vraagt om echt 

maatwerk en beleid. Het moet duidelijk worden gemaakt op welke wijze de gemeente het maatwerk levert en 
welke kosten daarmee gemoeid zijn.

9 De gemeente houdt iedere twee jaar met bewoners een wijkschouw.
9 Beter en gestructureerd jeugdbeleid en daadwerkelijk lik-op-stukbeleid moet uitgevoerd worden bij overlast en het 

bestrijden van drugshandel.

3. De gemeentelijke zorg- en dienstverlening moet
 worden verbeterd.
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Heiloo biedt een rijk aanbod aan cultuur, recreatie en sport. Veel van deze voorzieningen stammen uit de jaren zestig en 
zeventig van de vorige eeuw en hebben een gedateerde uitstraling. Een moderne upgrading van deze voorzieningen 
zal niet misstaan. De afgelopen jaren hebben sport-, cultuur- en recreatieorganisaties als gevolg van het gemeentelijk 
beleid zware tijden gehad door huurverhogingen, gehele of gedeeltelijke intrekking van subsidies en vermindering van 
onderhoud. De PvdA Heiloo is van mening dat het besluit om voor verenigingen en instellingen een markconform tarief 
te berekenen moet worden geschrapt, omdat in tegenstelling tot wat destijds is beweerd hiervoor geen 
wettelijke grondslag is. In plaats van nieuwe ondersteuningsinitiatieven van de gemeente Heiloo is ons de afgelopen 
jaren veel ontvallen. De druk op de vrijwilligers is daardoor toegenomen en bij veel verenigingen is er de dreiging van 
een terugloop in het aantal vrijwilligers.

 PvdA Heiloo vindt dat de gemeente Heiloo het huidige kortetermijnbezuinigingsbeleid moet   
 terugdraaien.  Er moet beter worden samengewerkt met culturele instellingen en verenigingen   
 en met meer waardering voor de vrijwilligers.

Tegelijkertijd vragen we van de verenigingen en instellingen om met de gemeente Heiloo samen te werken, zo mogelijk 
door het realiseren van fusies of het centraliseren van accommodaties als dit voor de lange termijn beter is.

Voor de volgende bestuurlijke gemeenteraadsperiode wil PvdA Heiloo voor cultuur, sport en recreatie strijden 
voor de volgende speerpunten:
9 Het terugdraaien van de bezuinigingen, met name de huurverhogingen van gemeentelijke accommodaties, en 

intrekking van de verlaging van subsidies. Meer fi nanciële initiatieven nemen op de gebieden sport, recreatie en 
cultuur. 

9 Een grondige analyse vanuit de gemeente van bestaande gemeentelijke accommodaties ten behoeve van een 
 eff ectiever gebruik en een verbetering van de kwaliteit van de voorzieningen in goed overleg met de gebruikers 

van de accommodaties.
9 Invoering zwemles voor de basisschool in samenwerking met zwembad Het Baafj e.
9 Invoering van een gemeentelijke sportpas voor mensen met een inkomen minder dan 120% van de bijstandsnorm.
9 Bij voetbalkunstgrasvelden vervanging van rubber als infi ll.

4. Beter samenwerken met en ondersteunen van onze
 culturele instellingen en verenigingen
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Heiloo geeft al 25 jaar structureel meer uit dan er binnenkomt. In de voorbije jaren is meer dan € 50 miljoen aan 
schulden opgebouwd.  Grootschalige grondaankopen en investeringen die geen winsten opleverden zijn daar debet 
aan. Hierdoor rust nu al ruim tweeduizend euro op iedere burger aan gemeentelijk krediet! Tekorten op de begroting 
zijn van jaar tot jaar gedekt door eenmalige meevallers, door in te teren op de reserves en door nieuwe leningen bij de 
Bank Nederlandse Gemeenten.

 De PvdA Heiloo wil voorkomen dat onze gemeente over een paar jaar onder 
 zijn schuldenlast bezwijkt.

In de komende tijd moeten we rekening houden met de afgesproken bijdragen aan de A9-afslag, de fi nanciering van de 
tunnel onder de Vennewatersweg, de kosten voor de aanleg van groenvoorzieningen in de nieuwe wijken en de 
uitgaven voor het oplossen van de verkeersknelpunten in bestaande wijken. Ook moet Heiloo fors bijdragen aan 
nieuwe IT-investeringen en andere, vaak tegenvallende uitgaven, in het BUCH-samenwerkingsverband. Al met al zal er 
minstens € 16 miljoen extra gefi nancierd moeten worden, terwijl de inkomsten uit grondverkopen nog op gang moeten 
komen en allerminst zeker zijn. Juist nu het fi nancieel moeilijke jaren worden met ingewikkelde keuzes is een sociaal 
beleid, gericht op de kwetsbare burgers, meer dat ooit nodig.

Hoe wil PvdA Heiloo de dreigende schuldenlast bestrijden?
9 Geen nieuwe plannen maken en uitvoeren waarvan de fi nanciering ongewis is.
9 Meer helderheid over de kosten op onderdelen van de aanleg van de afslag A9 en de verwachte overschrijdingen 

daarvan.
9 Minder afhankelijkheid van de grondverkopen. Daarvoor betere fi nanciële spelregels afspreken en meer controles 

op de uitvoering.
9 Afspraken maken dat tekorten en tegenvallers van het grondbedrijf en van de grondexploitatie niet worden 
 afgewenteld op de gemeenteprogramma’s zorg, onderwijs, cultuur- en sportvoorzieningen. 
9 Alle (toekomstige) opbrengsten uit de verkopen van gronden moeten worden gebruikt om schulden te verlagen. 

Het totaal van leningen is zorgelijk, want al gelijk aan het bedrag van de jaarlijkse uitgaven. 
9 De begrotingen van Heiloo moeten worden opgesteld op basis van realistische meerjarenplannen. De gemeente 

moet stoppen met van jaar tot jaar te leven, dan wel tegenvallers uit te smeren over 60 jaar! 
9 De gemeenteraad moet beter en sneller worden geïnformeerd bij fi nanciële tegenvallers. Meer transparantie en 

minder geheimzinnigheid over de te verwachten kosten.

5. Zorgvuldiger met gemeenschapsgeld omgaan
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In het verkiezingsprogramma “Het kan beter” geeft de PvdA voor Heiloo de keuzes aan voor verbetering van het 
gemeentelijk beleid en wat dit betekent voor de komende raadsperiode. Vanuit onze waarden en onze 
sociaaldemocratische visie. Daarbij sluiten we onze ogen niet voor de realiteit en de complexiteit van het
bedrijven van politiek. 

Dit leidt tot een gemeenteraadsverkiezingsprogramma met veel aandacht voor en inzet bij voor de burgers van 
Heiloo belangrijke thema’s als wonen, verkeer, zorg, inkomen, de positie van jongeren en ouderen en de gevolgen 
van de afslag van de A9. 

Ook voor de onderwerpen als veiligheid, sport en cultuur willen wij ons inzetten. Zeker ook voor de identiteit van ons 
dorp als zelfstandige, groene gemeente, na het besluit over de ambtelijke BUCH-samenwerking. 
Heiloo moet toonaangevend worden in duurzame ontwikkelingen.
In ons verkiezingsprogramma, in het bovenstaande, hebben wij onze ambities uitgesproken. 

Tot slot: de PvdA Heiloo is sterk gemotiveerd om de ideeën over de inrichting van de maatschappij, die de partij 
groot hebben gemaakt,  lokaal uit te voeren. 

Het kan beter in Heiloo. De PvdA is er klaar voor!
Zie voor meer informatie over PvdA Heiloo onze website www.heiloo.pvda.nl


