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Het kan Beter

Wij zijn een lokale PvdA- afdeling. Vanuit onze sociaaldemocratische visie zetten we ons in voor een gemeente 
waar het prettig wonen, werken en leven is. Met goede en betaalbare woningen voor jong en oud. In groene 
woonwijken en met een breed aanbod van sport- en cultuurvoorzieningen voor de inwoners. Wij vinden
veiligheid in het verkeer en in de buurt van het grootste belang en zijn van mening dat de zorg voor en de 
hulpverlening aan de inwoners die dat nodig hebben altijd voorop moet staan. Dit zijn voor ons de kernwaarden 
bij het besturen van onze gemeente. 

Vanuit deze kernwaarden hebben wij voor de komende raadsperiode ons programma samengesteld. Een periode 
waarin voor Heiloo veel op het spel staat. 
De geplande A9-afslag, grootschalige nieuwbouw in Zuiderloo en Zandzoom met 1800 nieuwe woningen en de 
vergaande samenwerking met Bergen, Uitgeest en Castricum. Dit zal ons dorp voor altijd veranderen. Wij willen het 
goede van Heiloo behouden, maar zijn kritisch ten aanzien van de risico’s die werden en worden genomen. We willen 
een gemeente die in de eerste plaats rekening houdt met wat de inwoners willen en vooral ten dienste staat van de 
inwoners. 

Wat dit voor ons betekent kunt u lezen in dit programma. Hierin hebben wij onze ideeën voor de toekomst van Heiloo 
en onze plannen voor de komende vier jaren uitgewerkt. 

De komende jaren gaan wij ons inzetten voor:   
 Meer betaalbare woningen in Heiloo
 Zorg en dienstverlening verbeteren
 De bestaansbasis: werk en inkomen
 Het stimuleren van economische bedrijvigheid
 Een goed verkeersplan
 Beter samenwerken met onze verenigingen
 Zorg voor de kwaliteit van de openbare ruimte, natuur en milieu
 Zorgvuldiger met gemeenschapsgeld omgaan
 Hoe besturen we Heiloo?

Waar wij voor staan en wat wij willen bereiken kunt u lezen in dit programma.  
Hiervoor vragen uw steun bij de verkiezingen op 21 maart 2018.

Heeft u vragen over deze plannen, wilt u reageren of in gesprek gaan met een van onze (kandidaat-)raadsleden? 
Neem dan contact op via pvdaheiloo@gmail.com of telefoonnummer 072-533...  
Wij luisteren graag en willen met u in gesprek komen.

 Waar staan wij voor?
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De PvdA kiest voor een goede en betaalbare woning
In Heiloo heeft iedereen recht op een goede en betaalbare woning. Een goed onderdak hebben is een 
basislevensbehoefte. Wij maken ons sterk voor een meer evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarbij meer grond 
beschikbaar wordt gesteld voor de bouw van sociale woningen. Eigen woningbezit voor brede groepen, met 
name voor starters, moet bereikbaar blijven. 

Een eerlijk woonbeleid 
De PvdA wil dat er meer betaalbare woningen worden gerealiseerd, zowel voor huurders als voor (startende) kopers. 
Vooral de nieuwbouw moet zich richten op woningen voor alleenstaande starters, op jonge gezinnen en op 
zorgwoningen voor ouderen. Meer betaalbare woningen en minder villa’s. Met name starters op de woningmarkt 
hebben het lastig, door de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen en hoge hypotheekeisen, om  een woning  te 
kopen. Het huidige beleid kenmerkt zich te veel en vaak als een ‘villawijkenaanpak’ op basis van een kortetermijnvisie. 
Het houdt, naar onze mening, onvoldoende rekening met de (fi nanciële) mogelijkheden van de inwoners. 

  “Wij maken ons sterk voor een evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarbij er voldoende  
  sociale woningen beschikbaar zijn, waarin eigen woningbezit voor brede groepen 
  bereikbaar blijft. “

Door de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) blijven ouderen langer thuis wonen. Heiloo be-
schikt op dit moment over relatief weinig woningen die geschikt zijn voor ouderen. Wij willen dat de gemeente ook aan 
deze doelgroep de komende jaren aandacht besteedt in haar bouwprogramma en in prestatieafspraken met de 
woningcorporaties inzet op meer nultredenwoningen. Daarom willen wij meer levensloopbestendige woningen. 
Wanneer door een zorgvraag, tijdelijk een woninguitbreiding nodig is, moet de vergunning zo snel mogelijk worden 
verstrekt.  We faciliteren de bouw van woningen door het versnellen van plan- en inspraakprocedures door ze niet 
achter elkaar maar tegelijkertijd te laten plaatsvinden.  Het mogelijk maken van zelfbouw van woningen ondersteunen 
wij bijvoorbeeld door collectief particulier opdrachtgeverschap. 

Meer betaalbare woningen in HeilooMeer betaalbare woningen in HeilooMeer betaalbare woningen in HeilooMeer betaalbare woningen in Heiloo
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Veilig wonen in een levendig dorp
De PvdA kiest voor een veilig en levendig dorp
Een veilige samenleving, je veilig voelen in je eigen huis, in je directe omgeving, in je dorp  is een recht waar we ons 
hard voor maken. Veiligheid is een prioriteit van de PvdA. Zowel preventie als repressie willen we verbeteren.  
Wij willen ook een levendig dorp. Er moet ruimte en gelegenheid zijn voor evenementen, cultuur, horeca, kortom voor 
vele vormen van ontmoeting. Wij hebben ook oog voor de grote betekenis van sportactiviteiten in ons dorp. 
Om sportvoorzieningen, scholen, winkels, zwembad, bibliotheek, theater en muziekschool overeind te houden moet 
het wonen in Heiloo aantrekkelijk zijn ook voor één- en tweeverdieners met een laag tot en met een gemiddeld 
inkomen en niet alleen voor de financieel welgestelden.

“De PvdA wil pleiten voor het behoud en uitbreiding van het voortgezet onderwijs in Heiloo.”

Meer duurzaam wonen
De nul-op-de-meterwoning
De wereldwijde milieuproblemen laten Heiloo niet ongemoeid. In de gemeente worden initiatieven genomen om het 
duurzame wonen (sterk) te verbeteren, Deze initiatieven juicht de PvdA Heiloo toe. De gevorderde technische 
mogelijkheden wijzen ons de weg naar het doel: een nul-op-de-meterwoning. 

Dit alles betekent voor de komende raadsperiode: 
 De PvdA vindt het een belangrijke zaak dat iedereen binnen een redelijke termijn een geschikte, betaalbare woning 

kan vinden. 
 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. 
 Minimaal 40 procent van de koopwoningen in nieuwbouwprojecten hoort bereikbaar te zijn voor de starters om zo 

het gat tussen (sociaal) huren en het kopen van een woning te overbruggen.
 Door het aanbod van geschikte, betaalbare woonruimte wordt het wegtrekken van jongeren in de leeftijdklasse van 

20 tot 40 en daarmee een bedreiging voor de toekomstige leefbaarheid van het dorp tegengegaan; op lange 
 termijn is dat financieel veel gezonder dan de kortetermijnwinst voor de gemeente bij grondverkopen voor nog 

meer villa’s.
 Initiatieven moeten worden genomen om het zogenaamde ‘scheef wonen’ tegen te gaan, i.s.m. corporaties en 

 gemeenten in de regio.
 De gemeente Heiloo moet de burger meer betrekken bij nieuwbouwplannen en hierbij jongeren benaderen met 

middelen die ook door jongeren gebruikt worden. Onze jeugd die hier is opgegroeid en hier zijn sociale leven heeft 
moet in Heiloo kunnen blijven wonen. 

 Er moet naast het beschikbaar stellen van grond voor koopwoningen ook ruimte worden geboden voor de bouw 
van voldoende goedkopere huurwoningen, waaraan voor zowel jong als oud, een schreeuwend tekort is.

 In de nieuwbouwplannen gericht op de groeiende groep ouderen moet rekening worden gehouden met 
 aangepaste woningen en betaalbare woonhofjes. 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. Als ouderen hun gezinswoning willen verruilen voor een kleinere (zorg-)woning moeten ze in 
Heiloo betaalbare mogelijkheden kunnen vinden.

 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. 

 Duurzaamheid, de energieneutrale woning, moet een uitgangspunt bij woningnieuwbouw in Heiloo zijn. De ge-
meente moet initiatieven van de burgers op het gebied van duurzaamheid effectief stimuleren.

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

(Zie ook verder: Zorg voor de kwetsbare natuur en het milieu.)
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De PvdA kiest voor zorg De PvdA kiest voor een zorgzame samenleving. Zorg is niet alleen een verantwoordelijkheid 
van de overheid maar een gemeenschappelijke taak van ons allemaal. Iets voor elkaar betekenen en elkaar helpen als 
het nodig is. Dat maakt onderdeel uit van ons ideaal van ‘zorgen voor elkaar’.  De invloed van het “marktdenken” 
domineert waardoor te veel overheidstaken in handen van de markt zijn gekomen en winst maken te vaak en te veel de 
doelen bepaalt. Daardoor is verschil in inkomen tussen rijk en arm vergroot.

De PvdA vindt het belangrijk dat zorg en welzijn dichtbij de burgers beschikbaar is. Verdere bezuinigingen dienen tot 
het uiterste te worden beperkt. Door vroegtijdige inzet van zorgteams wil de PvdA zoveel mogelijk problemen voor zijn. 
Bij een specifi eke zorgvraag wordt, binnen de kaders, zorg op maat geleverd. 

Een goede inventarisatie van de vraag per gezin en bij individuen met een zorgvraag is de basis. 
Ook nieuwkomers uit andere wereldgebieden hebben recht op dezelfde aandacht en zorg die aan de in Heiloo 
gevestigde inwoners wordt besteed. Daarmee bestendigt de PvdA Heiloo de bestaande partijtraditie.

 ‘‘De PvdA vindt het belangrijk dat zorg en welzijn dichtbij de burgers beschikbaar is. 
 Verdere bezuinigingen dienen tot het uiterste te worden beperkt.’’

De invoering van de Wmo heeft voor veel ouderen gevolgen. Daarnaast zullen ouderen tot op hogere leeftijd in het huis 
verblijven waar zij wonen. De PvdA kiest voor een zorgvuldige uitvoering per huishouden met een zorgvraag. Een vaste 
zorgregisseur wordt namens de gemeente ingezet. Een integraal zorgplan wordt opgesteld.  Samen met mantelzorg, 
vrijwilligerswerk, maar ook met inzet van deskundigen in sociale wijkteams, moeten wij zorgen dat ouderen op een 
verantwoorde wijze een sociaal aanvaardbaar leven kunnen hebben. De insteek bij de “keukentafelgesprek” is om 
samen te bepalen wat er nodig is. De kwaliteit van leven staat centraal en is niet gericht op kostenbesparingen. 

Als je rond moet komen van een laag inkomen is dat niet gemakkelijk. Sporten, een cadeautje kopen voor de 
verjaardag van je buurvrouw en elke dag warm eten kopen, is soms nauwelijks mogelijk. Voor een belangrijk deel komt 
dat door een gebrek aan geld. Maar het komt ook door een vorm van berusting en vervreemding. “Wij horen er toch 
niet bij”, wordt gehoord. Armoede als levensstijl dus. Wij vinden dat in een rijk land als het onze onacceptabel. Dit vraagt 
om sturing op armoedebestrijding  en uitsluiting.

Beter zorgen voor elkaar
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Een betere gemeentelijke zorg- en dienstverlening
Een kerntaak van de gemeente betreft de zorg- en dienstverlening ten behoeve van alle inwoners. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor alledaagse zaken die goed en efficiënt aan gemeentebalie geregeld kunnen worden, het 
ondersteunen van culturele activiteiten, maar ook de zorg voor en ondersteuning van inwoners die het tijdelijk of lan-
ger 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.

Meer aandacht voor jongeren
De ‘vergeten groep’
Jongeren in de leeftijdsgroep 12-18 jaar vragen speciale aandacht en zorg. Meer dan in andere leeftijdscategorieën 
komen in deze leeftijdsfase ontsporingen voor. Minder dan voor andere leeftijdscategorieën wordt gerichte aandacht 
en zorg aan jongeren besteed. 
Dit leidt ertoe dat de overlast die wordt veroorzaakt door jongeren te weinig wordt ingeperkt. Repressie overheerst pre-
ventie. De PvdA Heiloo opteert voor een ‘jongerennota’ waarin voor deze leeftijdsgroep uitdagingen worden geschetst, 
gerichte zorg wordt aangegeven en maatregelen om overlast te beperken worden voorgesteld.

Dit alles betekent voor de komende raadsperiode: 
 Intensivering van de ondersteuning van ouderen of van mensen met een beperking zodat die op een verantwoorde 

wijze zelfstandig kunnen (blijven) wonen en zich fijn voelen in Heiloo. Ouderenbeleid moet helder worden 
 omschreven en uitgevoerd. 

 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.

 Het aanbieden van hulp aan gevestigde inwoners van Heiloo en nieuwkomers bij het wegwijs maken in de vele 
complexe wettelijke regelingen (bijstand, inkomens- en zorgtoeslagen), zodat de inwoners krijgen waar ze recht op 
hebben en niet in financiële problemen komen bij tijdelijke werkloosheid.

 Het organiseren van goede mantelzorg en thuishulp en aangepast vervoer regelen waar dat nodig is.
 Betere communicatie door middel van website, folders, nieuwsberichten. Duidelijk aangeven welke bijzondere 

 bijstand bestaat voor de inwoners, actief aangeven welke sociale voorzieningen er zijn en wie er gebruik van kan ma-
ken. Aanvragen moeten ook digitaal kunnen worden uitgevoerd. In het gemeentehuis zijn informatiefolders aanwezig.

 Wij willen dat het ontvangen geld voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt gelabeld en niet voor 
andere doelen wordt gebruikt. Wij pleiten voor het instellen van een sociaaldomeinreserve. 

 De gemeentelijke taken vanuit de Wmo gebruiken we om zorg en welzijn meer aan elkaar te verbinden. We gaan 
steeds uit van eigen kracht, netwerk, familie, buurt en professionele hulp. Preventie wordt beloond. 

 Gezondheidsbevordering met zorgverzekeraar, wijkverpleegkundige, gemeente  en ziekenhuizen is ons uitgangspunt. 
 Dit is goedkoper en prettiger voor mensen.

 De inkoop van onder andere huishoudelijke hulp is een weinig transparant proces. De inkoop is gebaseerd op 
financiële gronden en niet op kwaliteit van het te leveren product. Bij de zorginkoop moet het gaan om kwaliteit en 
“zorggericht” in plaats van “financieel gericht”.

 Sociale wijkteams en geen door BUCH-ambtenaren geregisseerde organisaties leveren zorg en welzijn in de wijken.
 De gemeente geeft aandacht aan de bestrijding van laaggeletterdheid in Heiloo en ondersteund initiatieven zoals 

bijv. het Taalhuis en de wijze waarop met de inwoners in contract wordt getreden.
 Er moet concreet armoedebeleid worden vastgesteld. Het tegengaan van de uitsluitende werking van armoede voor 

kinderen heeft een topprioriteit. 
 Voor de groep burgers met een inkomen minder dan 120 procent van het bijstandsniveau willen wij een kortingpas 

voor sport- en cultuuractiviteiten, de bibliotheek, zwemlessen, computers voor  brugklassers en een regeling voor 
schoolkosten. 

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

 De gemeente houdt iedere twee jaar met bewoners een wijkschouw.
 Beter en gestructureerd jeugdbeleid, op basis van een ‘jongerennota’ en daadwerkelijk lik-op-stukbeleid moet 

 uitgevoerd worden bij overlast en het bestrijden van drugshandel.
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Werk en inkomen, sociaal noodzakelijk
De fi nanciële crisis lijkt voorbij te gaan, maar het is helaas niet zo dat het iedereen voor de wind gaat. Jongeren en oude-
ren hebben vooral de klappen moeten opvangen ten gevolge van de fi nanciële crisis. Werk en daaraan gekoppeld een 
inkomen zorgt voor zelfstandigheid, een maatschappelijke positie en creëert kansen. Een ‘partij van de arbeid’ behoort 
dit voorop te stellen.

Voor jongeren is het vinden van de juiste toegang tot de arbeidsmarkt belangrijk. De eerste baan is het begin van je ver-
dere werkzame leven. Het vinden van die eerste baan die goed aansluit op de opleiding is de laatste jaren erg moeilijk 
geweest. 

Niet voor iedereen is het vinden van werk gemakkelijk, soms heb je daarbij hulp nodig. 
Dit kan zijn omdat je een arbeidsbeperking hebt, tijdelijk geen werk kunt vinden of in een sector zit die zwaar te lijden 
heeft gehad onder de economische crisis. Onze ondersteuning is gericht op het vinden van (ander) werk en het vergro-
ten van de zelfredzaamheid van onze burgers. Voor mensen werk vinden en mensen aan werk helpen is ons doel. Waar 
dat niet mogelijk of heel moeilijk is moet hulp worden geboden. Wie hulp of een werkaanbod weigert, wordt gekort op 
de uitkering. Dit gebeurt ook als iemand (hulp)afspraken over het volgen van scholing, re-integratie, werk of vrijwilli-
gerswerk niet nakomt. 

Juist in deze tijd, tegen de achtergrond van de economische malaise van de afgelopen jaren, willen we kwetsbare 
mensen blijven ondersteunen door onder andere een activerende armoedeaanpak. Mensen met een arbeidsbeperking 
mogen niet onder het wettelijk minimumloon betaald worden. Ook voor deze groep is het uitzicht om door te groeien 
naar de CAO-schalen belangrijk.

Mensen met een schuldenlast die niet beheersbaar is krijgen specifi eke aandacht.
De PvdA wil activerend armoedebeleid, gericht op het voorkomen van armoede.  Onze aanpak is gericht op begeleiding 
naar werk en aanpak van de armoedeproblematiek. 

De bestaansbasis: werk en inkomen
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Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
 We maken in onze regio een actieplan voor deze jongeren samen met het onderwijs en het bedrijfsleven. 

 Met bedrijven en MBO-scholen zorgen we ervoor dat jongeren naar technische beroepen gaan, door vroege 
 voorlichting op scholen en stages en bijvoorbeeld het instellen van een techniekservicepunt met de take
 bemiddeling, scholing, voorlichting en facilitering voor de techniekbranche.

 Bijstandsgerechtigden worden actief geholpen bij het vinden van werk. Vanuit de mogelijkheden van elke 
 bijstandsgerechtigde wordt gekeken naar de aansluiting op de arbeidsmarkt en wat er nodig is (scholing, stage of 

onbetaalde arbeid) om die aansluiting te verbeteren. 
 We bieden specifieke maatregelen (stageplaatsen, oprichten van een vakopleiding voor volwassenen en 

 scholingstrajecten) aan 45-plussers aan die werkloos zijn geworden. 
 Voor degenen zonder kansen of met beperkte kansen hebben we het vangnet van de bijstand. Mensen met veel 

kansen op de arbeidsmarkt kunnen zelf actief op zoek gaan naar een baan. De groep er tussenin ondersteunen we 
actief. 

 Het uitgangspunt voor mensen met een WSW-indicatie is: zoveel mogelijk werk in reguliere banen. We gaan uit van 
wat iemand kan. Voor wie niet kan werken in een reguliere baan bieden we een beschermde arbeidsplaats binnen 
de regionale sociale werkvoorziening. 

 Startende Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’ers) ondersteunen we. Wij willen dat zij altijd kunnen meedingen 
naar gemeentelijke opdrachten als zij aan de gestelde functie-eisen voldoen. 

 Wij kiezen voor een aanscherping in de uitvoering van de bijstand. De bijstand vervalt wanneer iemand kortdurend 
werk vindt en de bijstand start direct nadat het werk is afgelopen. Daarbij wordt de bijverdienregeling ruim 

 toegepast. De gemeente helpt werkgevers te ontzorgen bij het scheppen van banen en te ondersteunen bij in deel-
tijd en/of kortdurend werk contract werken.

 Medewerkers in de uitvoering zoals thuishulpen hebben recht op goede arbeidsomstandigheden en fatsoenlijke 
lonen volgens de CAO-normen, ook als zij dit werk doen als ZZP’er. Dit vinden wij een belangrijk criterium in

 aanbestedingsprocedures. 
 De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid in het realiseren van voldoende beschutte werkplekken in de 

BUCH-organisatie, zoals door de rijksoverheid is vastgelegd.
 Mensen die langdurig van een minimaal inkomen leven, krijgen extra steun onder andere in de vorm van een 

 collectieve ziektekostenverzekering.
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Het belang van bedrijven in de gemeente
Bedrijven zijn belangrijk voor de gemeente, voor de inwoners. Ondernemingen verschaff en binnen het dorp werkgele-
genheid en bedrijven bepalen in belangrijke mate de levendigheid van het dorp. Daarom moeten bedrijven zich thuis 
kunnen voelen in onze gemeente. Dat houdt de zorg voor een goed ondernemersklimaat in. We dienen te zorgen voor 
een voor ondernemers aantrekkelijke gemeente, die goed bereikbaar is en waar onderwijs, overheid en bedrijfsleven 
nauw samenwerken. 

‘‘Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen en niet verzand raken in bureaucratie. ‘‘

Dit betekent voor de komende raadsperiode:
 De PvdA wil een goede samenwerking met lokale ondernemers om regionale kansen te benutten. Wij beschermen 

het ondernemersklimaat. De gemeente brengt ondernemers en bedrijven bij elkaar om samen te werken aan de 
lokale economie. 

 We maken actief reclame voor onze mooie gemeente: wij zorgen voor een goed vestigingsklimaat voor 
 ondernemers.

 Wij vinden het belangrijk dat er een loket is voor alle dienstverlening aan burgers en bedrijven dat altijd bereikbaar 
is voor informatie, vergunningverlening en melding van calamiteiten. 

 Wij maken het voor starters makkelijker om een bedrijf aan huis te beginnen, bijvoorbeeld door 
 bestemmingsplannen hiervoor te verruimen. 

 Bij grootschalige openbare werken (bijvoorbeeld als wegen worden opengebroken) vinden wij bereikbaarheid, 
leefbaarheid, veiligheid en communicatie belangrijke toetsingscriteria, zodat ondernemers en burgers niet onnodig 
worden gehinderd.

 Vroegtijdige burgerparticipatie, onder wie door ondernemers, bij het ontwerp van reconstructie van wegen vinden 
wij belangrijk.  

Het stimuleren van economische bedrijvigheid
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Toenemende verkeersdrukte
In de komende vier jaren zal, los van de gevolgen van de aansluiting van Heiloo op de A9, de verkeersdrukte toenemen en 
dus een fors pijnpunt zijn. De eeuwenoude infrastructuur van de kern van het dorp, zowel de West-Oostverbindingen als 
de Noord-Zuidverbindingen, blijkt in de praktijk van met name het autoverkeer zodanige belemmeringen op te leveren dat 
hinderlijke en onveilige situaties ontstaan. De gevolgen daarvan betreff en niet alleen de bewoners aan de verkeersaders, 
maar leveren ook gevaren op voor voetgangers en fi etsers en belemmeringen voor het autoverkeer. Het is onduidelijk wat de 
eff ecten zullen zijn van de afwikkeling van het (extra) verkeer van de afslag A9. Wel of geen opstoppingen? 

Vooruitlopend op de realisatie van de afslag A9 is de aanleg van de Vennewaterswegtunnel gepland. Dat houdt in dat 
een belangrijke hoofdontsluiting in het oostwestverkeer ruim een jaar buiten gebruik is indien er geen bypass wordt 
aangelegd wordt. Dit zal tot extra verkeersdruk op de andere wegen in Heiloo gaan 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 aan op een groot 
draagvlak onder de inwoners. 

 “Wij willen een verkeersplan waarin in hoge mate rekening wordt gehouden met de
  wensen van de inwoners.”

Dit betekent voor de komende raadsperiode:
 Op werkelijke kosten gebaseerde berekeningen en een echte, brede inspraakprocedure voor de inwoners van Heiloo.
 De oostelijke afslag A9, die bedoeld is om het bedrijventerrein Boekelermeer te ontsluiten, ook alleen naar het bedrijven-

terrein te laten lopen en niet richting Kennemerstraatweg -> Stationscentrum. Zo voorkomen wij een verkeersinfarct bij 
de kruising Kennemerstraatweg. 

 Een onderzoek naar vrachtverkeer dat alleen gedurende bepaalde tijdvakken Heiloo in en uit mag.
 Een onderzoek naar de (on)veiligheid voor voetgangers en jonge en oudere fi etsers bij verkeersaders die veel 

 autoverkeer aantrekken. 
 Bij de inrichting van de verkeersstructuur geven we prioriteit aan fi etsers en het scheiden van snel en langzaam verkeer. 
 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.
 De keuze voor een autovrij Looplein en Stationsplein.
 Het uitbreiden van 30 kilometerzones. 
 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.

Een adequaat verkeersplan



© Verkiezingsprogramma PvdA Heiloo 2018 | Pagina 11

Het kan Beter

Heiloo biedt een relatief rijk aanbod aan cultuur, recreatie en sport. 
Ons dorp kent een bloeiend verenigingsleven door de inzet van veel vrijwilligers. 
Er is een breed aanbod aan sportvoorzieningen. 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.

Daarnaast kent Heiloo een rijk kunst- en cultuurleven. Sprekende voorbeelden hiervan zijn de bibliotheek, muziek-
school, theater De Beun en de Cultuurkoepel.
De afgelopen jaren hebben sport-, cultuur- en recreatieorganisaties als gevolg van het gemeentelijk beleid met forse 
bezuinigingen zware tijden gehad door niet-proportionele huurverhogingen, gehele of gedeeltelijke intrekking van 
subsidies en vermindering van onderhoud van de accommodaties.

In plaats van nieuwe initiatieven van de gemeente is er tijdens de afgelopen jaren ons wel veel ontvallen. De druk op de 
vrijwilligers is daardoor toegenomen en bij veel verenigingen is er de dreiging van een terugloop in het aantal vrijwilli-
gers. Wij pleiten voor (fi nanciële) rust in de samenwerking van de gemeente met de verenigingen.
PvdA Heiloo vindt dat de gemeente Heiloo het huidige korte termijn bezuinigingsbeleid moet intrekken. De gemeente 
moet zich inspannen om de sportvoorzieningen op peil te houden en te verbeteren en er moet beter worden samenge-
werkt met culturele instellingen en verenigingen. Dit met meer waardering voor de vrijwilligers.
Tegelijkertijd vragen we van de verenigingen en instellingen om met de gemeente Heiloo samen te werken, zo nodig 
het realiseren van fusies of het centraliseren van accommodaties als dit voor de lange termijn beter is.
Sport en cultuur zijn van fundamenteel belang voor de Heilooër samenleving.

Beter samenwerken met onze verenigingen
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Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
 Het terugdraaien van de bezuinigingen, in casu de huurverhogingen van gemeentelijke accommodaties, en de 

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

 Jongeren benaderen op een laagdrempelige manier in hun directe woonomgeving met inzet van social media. 
Samenwerking tussen jongerenwerk, jeugdzorg en sportverenigingen is belangrijk.

 We ontwikkelen samen met de GGD, de provinciale sportkoepel, scholen en maatschappelijke organisaties projec-
ten om overgewicht en obesitas tegen te gaan. 

 Multifunctioneel gebruik van sportparken en (sport)accommodaties moet als uitgangspunt worden gehanteerd. De 
accommodaties dienen ook overdag beschikbaar zijn voor het onderwijs en activiteiten in het kader van begelei-
ding.

 Gymnastieklessen in het basisonderwijs worden bij voorkeur gegeven door een vakleerkracht lichamelijke oefe-
ning. Het liefst vaker dan twee keer per week. 

 Wij faciliteren schoolzwemmen in samenwerking met Het Baafje voor leerlingen vanaf 8 jaar die nog niet kunnen 
zwemmen.

 Invoering van een gemeentelijke sportpas voor mensen met een inkomen minder dan 120% van de bijstandsnorm.
 Op voetbalkunstgrasvelden vervanging van rubber als infill. 
 Subsidies voor culturele organisaties moeten worden verhoogd en de huur van accommodaties moet betaalbaar 

worden gemaakt.
 Een grondige analyse vanuit de gemeente van bestaande gemeentelijke accommodaties ten behoeve van een ef-

fectiever gebruik en een verbetering van de kwaliteit van de voorzieningen in goed overleg met de gebruikers van 
de accommodaties. 

 Voorzieningen voor jongeren (14-18 jaar) niet afbouwen, maar uitbreiden. Houd jongeren van de straat!
 De bibliotheek en muziekschool blijven behouden, maar moeten meer nadruk leggen op de educatieve aspecten. 

De gemeentelijke subsidiëring moet hierop worden gericht. 
 Muziekschool, (amateur)orkesten en poppodia sluiten nieuwe allianties om muziekonderwijs betaalbaar te houden. 
 De Beun moet in stand blijven.
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Het kan Beter

Meer kwaliteit in de openbare ruimte De PvdA Heiloo pleit voor meer investeren in een veilige en goed onderhouden openbare ruimte. 
Speeltuinen, groen, wijkparkjes en bankjes nodigen uit om te recreëren en elkaar te ontmoeten. Heiloo heeft een naam 
hoog te houden als ‘groene gemeente’.
Het toegenomen vliegverkeer dat boven Heiloo de daling inzet maakt het verblijf in de buitenlucht in toenemende 
mate minder aangenaam.

Aandacht voor de veiligheid in de wijken
Overlast, intimidatie en criminaliteit moet met kracht worden bestreden. Daarvoor is het  belangrijk dat een beleid 
gericht op jongeren wordt uitgevoerd. Ook moeten de inwoners van Heiloo er bewust van zijn dat zij daarin een
(sociale) taak hebben. Daarin past dat mensen elkaar op straat kunnen aanspreken op ongewenst gedrag. Ouders 
dienen voldoende toezicht te houden op het gedrag van hun kinderen. Samenwerking met woningbouwcorporaties, 
welzijns- en (jeugd)zorginstellingen, brandweer, politie, onderwijs, burgers en bedrijven wordt bevorderd. In deze 
samenwerking is de wijkagent de sleutelfi guur en neemt de gemeente de rol op als regisseur. Alle betrokkenen moeten 
bereid zijn om grenzen los te laten en creatief en onorthodox bij te dragen aan een doeltreff end lokaal 
veiligheidsbeleid. Dit heeft alleen kans van slagen als ook bewoners hierbij betrokken zijn. De ‘buurtapp’ is hier een 
mooi voorbeeld van. De gemeente faciliteert deze betrokkenheid. Wanneer het om veiligheid gaat wil de PvdA 
preventie waar dat kan en ingrijpen waar het moet.  

Zorg voor de kwetsbare natuur en het milieu
Steeds meer burgers en bedrijven zijn zich bewust van het belang van duurzaamheid. Door het tekenen van het Kli-
maatverdrag Parijs in 2016, is dit in een stroomversnelling gekomen.

Lokaal en regionaal milieubeleid is noodzakelijk om onze omgeving schoon en gezond te houden.
Heiloo moet actief sturen op het aardgasloos bouwen en het bouwen van woningen met-nul-op-de-meter. Het verder 
actief sturen op het verduurzamen van woningen zal in een Plan van Aanpak worden vormgegeven. Aansluiting bij de 
Green Deal en het als gemeente besparen om energie met 20%  tot 2023 te reduceren is ons kader. Organisaties zoals 
Heiloo Energie zijn belangrijk en verdienen onze steun.
Ook vinden wij het treff en van voorzieningen om in te kunnen spelen om extra regenwater te kunnen opslaan van 
belang en vinden dat hier een plan voor moet worden opgesteld. inbreng van extra groen door bijvoorbeeld het extra 
aanplanten van bomen draagt hieraan bij. ‘Goed wonen in het groen’ blijft het kader. 
De gemeente geeft het goede voorbeeld en stimuleert bedrijven en inwoners op verschillende manieren hun steentje 
bij te dragen aan een duurzaam Heiloo. Heiloo is ook een groene gemeente met een van oorsprong landelijk karakter. 
Kenmerkend hiervoor zijn de wijken met karakteristieke bouw en ruimte voor veel groen. 

Meer zorg voor de openbare ruimte, natuur en milieu
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De PvdA heeft oog voor dit karakter en wil in de oorspronkelijke wijken dit dorpsbeeld bewaken. Voor bomen in de 
openbare ruimte wordt een kapvergunning ingevoerd, zodat bewoners vooraf hun eventuele bezwaren kenbaar 
kunnen maken. 

Heiloo moet actief sturen op het aardgasloos bouwen en het bouwen van woningen met-nul-op-de-meter. Het verder 
actief sturen op het verduurzamen van woningen zal in een Plan van Aanpak worden vormgegeven. Aansluiting bij de 
Green Deal en het als gemeente besparen om energie met 20%  tot 2023 te reduceren is ons kader. Organisaties zoals 
Heiloo Energie zijn belangrijk en verdienen onze steun.

Ook vinden wij het treffen van voorzieningen om in te kunnen spelen om extra regenwater te kunnen opslaan van 
belang en vinden dat hier een plan voor moet worden opgesteld. inbreng van extra groen door bijvoorbeeld het extra 
aanplanten van bomen draagt hieraan bij. ‘Goed wonen in het groen’ blijft het kader. 
De gemeente geeft het goede voorbeeld en stimuleert bedrijven en inwoners op verschillende manieren hun steentje 
bij te dragen aan een duurzaam Heiloo. Heiloo is ook een groene gemeente met een van oorsprong landelijk karakter. 
Kenmerkend hiervoor zijn de wijken met karakteristieke bouw en ruimte voor veel groen. De PvdA heeft oog voor dit 
karakter en wil in de oorspronkelijke wijken dit dorpsbeeld bewaken. Voor bomen in de openbare ruimte wordt een
kapvergunning ingevoerd, zodat bewoners vooraf hun eventuele bezwaren kenbaar kunnen maken.

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
	Wij vinden het niet wenselijk dat opengevallen plekken onmiddellijk als inbreilocaties worden aangemerkt. Een 

open plek invullen als groen parkje of als speelveld kan enorm veel kracht bijzetten  aan ons streven om in Heiloo 
wonen, werken en recreëren in het groen.

 De PvdA vindt dat veiligheidsbeleid gaat over afstemming, samenwerking en een goede balans tussen voorkomen 
(preventie) waar het kan en handhaven (repressie) waar dat moet.

 Wij staan voor een integrale gezamenlijke aanpak van woningcorporatie(s), brandweer, gemeente, politie en ande-
ren om aantasting van het woongenot door woonoverlast, illegale bewoning en ongecontroleerde woningsplitsing 
te voorkomen. 

 Wijkbewoners worden betrokken bij het veiligheidsbeleid. Niet alleen bij het maken van beleid maar ook bij de uit-
voering ervan. Jaarlijks wordt aan wijkbewoners gevraagd welke problemen zij in hun wijk ervaren, hoe die moeten 
worden aangepakt en wat zij zelf hieraan kunnen doen. 

 Overlast, intimidatie en criminaliteit wordt langs drie wegen aangepakt: via de thuiscultuur (aanspreken van 
ouders), via de straatcultuur (aansprakelijk stellen van ouders voor schade  veroorzaakt door kinderen) en via de 
schoolcultuur (voorkomen van schooluitval). 

 Tegen alcoholmisbruik onder jongeren worden maatregelen genomen. Ouders hebben hierin de eerste verant-
woordelijkheid. Wij verwachten van onze winkeliers en horecaondernemers dat zij zich houden aan de betreffende 
leeftijdsgrens. Dit wordt streng gehandhaafd. 

 Uitgaansgeweld wordt niet getolereerd. Politie en horeca treden hiertegen gezamenlijk op. 
 Camerabewaking op het NS-station en in het horecagebied wordt ingevoerd.
 Wij stimuleren deskundigheid van professionals op het gebied van veiligheid en aanpak/signalering van huiselijk 

geweld, kindermishandeling, het (h)erkennen van eer gerelateerd geweld en de  aanpak van geweld tegen lesbien-
nes, homo’s, bi’s en transgenders.  

 Bestuurlijk moet gewerkt worden aan maatregelen in samenwerking met de regio, om de overlast van het vliegver-
keer van Schiphol te beperken.

 Wij ondersteunen Heiloo Energie bij het in stand houden van een lokaal informatiepunt waar burgers terecht 
kunnen voor vragen over fiscale regelingen rond zonnepanelen en isolatie van woningen, zoals bijvoorbeeld fiscale 
mogelijkheden tot teruggave van belastingen en subsidiemaatregelen.

 Heiloo moet actief sturen op het aardgasloos bouwen en woningen met-nul-op-de-meter. Het sturen op het ver-
duurzamen van woningen zal in een Plan van Aanpak worden vormgegeven. Aansluiting bij de Green Deal en het 
als gemeente besparen van energie met 20% tot 2023,  is ons kader. Organisaties zoals Heiloo Energie zijn belangrijk 
en verdienen onze steun.
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Het kan Beter
 Ook vinden wij het treffen van voorzieningen om in te kunnen spelen om extra regenwater te kunnen opslaan van 

belang en vinden dat hier een plan voor moet worden opgesteld. Door inbreng van extra groen door bijvoorbeeld 
het extra aanplanten van bomen draagt hieraan bij. Goed wonen in het groen blijft het kader. 

 De PvdA wil dat burgers hun afval zoveel mogelijk gescheiden aanbieden. De gemeente stimuleert dit door de 
mogelijkheden van gescheiden inzameling verder te ontwikkelen. 

 Verdere inbreuken op het historische landschap moeten worden gestopt. Wij zijn voor het behoud van voor Heiloo 
belangrijke (bouw)historische elementen. 

 In de komende raadsperiode dient de Nota dierenwelzijn met betrokken partijen worden getoetst en waar nodig 
worden aangepast. Op de website van de gemeente wordt duidelijk verwezen naar organisaties op het vlak van 
dierenwelzijn in de regio. 

 Extra oplaadpunten voor gebruik van elektrische auto’s en scooters worden aangelegd. 
 De PvdA wil het gebruik van energiebesparende en milieuvriendelijke maatregelen bij nieuwbouw bevorderen. 

Deze eis nemen wij op in de bestemmingsplannen. 
 De gemeente ondersteunt lokale burgerinitiatieven gericht op duurzaamheid.
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Het kan Beter

Meer transparantie in de fi nanciën
De gemeentelijke fi nanciën staan er niet rooskleurig voor. Heiloo heeft al bijna 25 jaar structureel meer uitgaven dan 
inkomsten. De gemeente heeft al ruim € 50 miljoen schuld. Hierdoor rust nu al ruim tweeduizend euro op iedere burger 
aan gemeentelijk krediet!   Voor de bijdrage van de gemeente aan de A9-afslag en alle bijbehorende kosten en voorzie-
ningen, bijvoorbeeld voor de Vennewaterswegtunnel en het oplossen van verkeersknelpunten zal waarschijnlijk nog € 
16 miljoen extra gefi nancierd moeten worden. 

 De PvdA vindt dat het schuldenplafond is bereikt en wil voorkomen dat Heiloo
 de komende jaren bezwijkt onder de schuldenlast. 

Deze oplopende schuldenlast kan immers leiden tot verschraling van voorzieningen voor de inwoners en hogere ge-
meentelijke belastingen. Inzet van het beleid moet zijn: geen prestigieuze projecten, maar meer zorg voor de inwoners. 
De Wmo-taken en sport- en cultuurvoorzieningen mogen niet lijden onder de schulden van de gemeente door de 
omvang van het grondbedrijf en hierdoor verlieslatende ontwikkelingen.
Daarbij zijn er fl inke twijfels of de in het raadsbesluit over de BUCH opgenomen fi nanciële resultaten, zoals voor de 
-tegenvallende- ICT-investeringen, bereikt gaan worden. De uitgangspunten van minder kwetsbaarheid, lagere kosten, 
hogere kwaliteit, handhaven van onze lokale kleur en het houden van extra grip op de zaak zijn cruciaal. Het kan en 
mag geen schip van bijleg worden. De periode tot 2022 is voor de PvdA maatgevend of de ambtelijke 
BUCH-samenwerking voor Heiloo moet worden doorgezet of moet worden beëindigd.

Zorgvuldiger met omgaan gemeenschapsgeld
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Het kan BeterDit betekent voor de komende raadsperiode: 
 Geen nieuwe plannen maken en uitvoeren waarvan de financiering ongewis is. 
 Wij verantwoorden uitgaven en kosten door helder te verwoorden wat is bereikt, hoe het is bereikt en met inzet van 

welke middelen. Transparantie, zonder geheimzinnig te doen, vooraf en achteraf. 
 Meer helderheid over de kosten op onderdelen van de aanleg van de afslag A9 en de verwachte overschrijdingen 

daarvan.
 De lokale overheid moet rekening houden met de koopkracht van haar inwoners. De Partij van de Arbeid streeft 

daarom naar het voorkomen van een drastische verhoging van de OZB.
 De PvdA zet zich actief in voor - het behoud van - kwijtschelding van lokale lasten, voor mensen met een 

 minimuminkomen (tot 120 procent van het bijstandsniveau). 
 De PvdA vindt dat behoedzaam moet worden omgegaan met de beschikbare overheidsmiddelen. Deze worden 

beheerd alsof het ons eigen geld betreft, met een sterke budgetdiscipline. Gestuurd wordt op gestelde doelen.  Op 
basis van vooraf beschikbaar gestelde middelen. De gemeente is terughoudend met betrekking  tot het aangaan 
van risico’s.

 Heiloo richt zich op minder afhankelijkheid van de grondverkopen. Daarvoor worden betere financiële spelregels 
afgesproken en meer controles uitgevoerd.

 Afgesproken wordt dat tekorten en tegenvallers van het grondbedrijf en van de grondexploitatie niet worden afge-
wenteld op de gemeenteprogramma’s, zorg, onderwijs, cultuur- en sportvoorzieningen. 

 Alle (toekomstige) opbrengsten uit de verkopen van gronden moeten worden gebruikt om schulden te verlagen, 
zodat de schuldquote, thans 100%, op termijn daalt.

 De begrotingen en budgetten 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! 

 De gemeenteraad moet helder, beter en sneller worden geïnformeerd bij financiële tegenvallers.
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Het kan Beter

Is Heiloo als zelfstandige gemeente op termijn nog wel houdbaar? 
 Invloeden van ‘bovenaf’, zoals eisen met betrekking tot de grootte van het inwoneraantal (> 25.000) en taken die 
worden overgeheveld van het rijk naar de gemeenten (o.a. de Wmo-uitvoering) leggen druk op de zelfstandigheid van 
een gemeente met ‘slechts’ bijna 23.000 inwoners. Veelal bepalen Brussel, Den Haag en Haarlem beleid dat door de 
gemeente moet worden uitgevoerd. Een zekere schaalvergroting lijkt daarom onontkoombaar. 

Echter Heiloo is als zelfstandige gemeente mede door de beperkte schaalgrootte al vele jaren een plek waar het goed 
wonen, werken en leven is. Een gemeente waar de voordelen van het dorpse karakter een positieve invloed hebben op 
de bewoners. De PvdA stelt vast dat Heiloo een zelfstandige gemeente is en dat blijft tot het moment dat een 
meerderheid van de gemeenteraad, dan wel een hoger bestuursorgaan, besluit de gemeente opnieuw in te delen

De PvdA is van oordeel dat er op dit moment geen aanleiding bestaat een discussie over 
herindeling met andere gemeenten te starten. 

Om bepaalde gemeentelijke taken die de draagkracht van relatief kleine gemeenten te boven gaan in samenwerking 
aan te pakken en om als grotere samenwerkende eenheid sterker te staan tegenover de provincie en het rijk is gekozen 
voor een samenwerking in BUCH-verband. Dit heeft geresulteerd in het instellen van één ambtelijke organisatie. 
De PvdA Heiloo is van oordeel dat de BUCH-organisatie zich eerst moet bewijzen tot de beste gemeentelijke 
dienstverleners in Nederland te behoren, zoals ook in het BUCH-raadsbesluit is bepaald, voordat verder stappen worden 
overwogen.

Het functioneren van de gemeenteraad
Het  zijn voor de PvdA Heiloo zonder deelname aan het college van B&W en met een relatief kleine gemeenteraads-
fractie geen gemakkelijke jaren geweest in de afgelopen periode. De PvdA-fractie is voortdurend opgelopen tegen 
besluiten die al ‘voorgekookt’ waren en beleidsuitvoering waarvoor -veelal ten onrechte - het predikaat ‘geheim’ werd 
gehanteerd, waardoor het moeilijk, zo niet onmogelijk was een duidelijk standpunt in te nemen vanwege het tekort aan 
informatie.

Het veel geprezen systeem van ‘dualiteit’ functioneert beslist niet in de Heilooër gemeenteraad.
In het dorp wordt veel gehoord dat inwoners geen eff ectieve inspraak hebben op de ontwikkeling en uitvoering van 
plannen van de gemeente. De door de gemeente  georganiseerde ‘inspraakavonden’ hebben het karakter van informa-
tieavonden er is dan geen ruimte voor echte discussie, laat staan voor het uitoefenen van invloed.

Hoe besturen we Heiloo?
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Het kan BeterDit betekent voor de komende raadsperiode: 
 In de raadsperiode 2018-2022 komt van onze kant geen initiatief tot een gemeentelijke fusie. 
 De PvdA wenst een doorlopende monitoring op de BUCH-ontwikkeling en het bepalen van de doelstellingen van 

de BUCH-organisatie. 
 De democratische legitimiteit van samenwerking in BUCH-verband dient zodanig vorm te krijgen dat de 

 gemeenteraad zijn controlerende taak kan blijven uitvoeren. In die zin is de PvdA er geen voorstander van om 
samenwerking altijd in de vorm van een gemeenschappelijke regeling te gieten. Voor de PvdA staat de 

 daadwerkelijke meerwaarde centraal om te kiezen tot aansluiting met een verbonden partij.
 De besluitvorming met betrekking tot gemeentelijk beleid dient op basis van maximale transparantie plaats te 

vinden. Er is in geen ruimte voor onnodige ‘geheimzinnigheid’.
 Inwoners van Heiloo worden intensiever bij de totstandkoming van beleid betrokken. Op ‘inspraakavonden’ staat 

niet de informatie door ambtenaren centraal, maar de discussie met de verantwoordelijke collegeleden.



Het kan Beter

Het kan echt beter

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, Heiloo verdient het. 

Meer nieuws op: heiloo.pvda.nl


