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Algemene beschouwingen 5 juli 2021 
 
 
 
Voorzitter, 
 
 
Inleiding 
 
We laten een turbulente periode achter ons. De samenleving is weer van het 
slot. De Corona pandemie lijkt in Nederland op zijn retour. De veelbesproken 
vaccinatiecampagne werpt onmiskenbaar zijn vruchten af. En daarvoor moeten 
we de wetenschap maar ook vele keiharde werkers bij de GGD en andere 
betrokken instanties zeer dankbaar voor zijn.  
 
Voor CDA-Heiloo staat in deze Algemene Beschouwingen de volgende vraag 
centraal: “Wat nemen we hieruit mee, wat leren we hiervan?” 
 
Bij de vorige begrotingsbespreking hebben wij als CDA-Heiloo reeds aangegeven 
waar voor ons de essentie ligt: Investeer in mensen en in onze voorzieningen, 
dicht bij huis.  
 
Investeer in mensen 
 
Het is belangrijk juist nu de verenigingen en de ondernemers in Heiloo weer te 
laten groeien en bloeien. De landelijke maar ook de lokale 
coronasteunmaatregelen hebben onmiskenbaar effect gehad. Wat ons betreft 
blijft het lokale corona-herstelfonds dit jaar in tact en blijft het zijn goede werk 
doen. Hoewel een aantal partijen er vorig jaar anders over dachten, zijn wij nog 
steeds blij dat wij hier vorig jaar wél mee hebben ingestemd en dat hierbij een 
brede en slagvaardige insteek is gekozen.   
 
Wij vinden het verder belangrijk dat juist nu de ondersteuning van vrijwilligers 
en mantelzorgers goed blijft gaan. De stichting SWH en andere partners zetten 
zich daar dag en nacht voor in. Ook de aanpak van eenzaamheid heeft voor ons 
prioriteit. Er ligt wat ons betreft wel een zorgpunt als we in een reactie op een 
vraag aan het college lezen “dat de inzet van de middelen voor bestrijding van 
eenzaamheid nog niet is bepaald”. Wij vernemen van het college graag een 
toelichting hierop, want wij gaan er vanuit dat hier wel degelijk actie op loopt en 
juist geīntensiveerd wordt? In aansluiting hierop dienen wij een motie 
‘Schaaktafels in de openbare ruimte’ in. Het schaakspel is wat ons betreft een 
mooie manier  om jong en oud bij elkaar te brengen en daarmee een bijdrage te 
leveren aan eenzaamheidsbestrijding, levendigheid en sociale cohesie. 
 
Ook een goede uitvoering van de Participatiewet wordt alleen maar belangrijker. 
Hoewel de economie zich snel herstelt, is de verwachting dat het afbouwen van 
de steunmaatregelen leidt tot hogere werkloosheid. Dit najaar volgt het voorstel 
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om te komen tot een Sociale Onderneming Regio Alkmaar. Er wordt in dat kader 
gerekend op een besparing. Wij wachten de voorstellen en onderbouwing met 
belangstelling af. Wij rekenen erop dat deze mogelijke organisatorische 
samenvoeging, terwijl juist op dit beleidsterrein een extra inspanning 
noodzakelijk is, niet ten koste gaat van de uitvoering. Oftewel: de winkel moet 
open, ondanks de verbouwing! Wij vernemen graag een reactie van het college. 
 
En verder benoemen wij ook het feit dat duurzaamheid een onderdeel moet 
worden van ons allemaal. De afgelopen periode is op vele fronten een omslag 
zichtbaar geworden. Niet alleen mondiaal of landelijk, maar ook lokaal – zelfs in 
persoon – zullen we daar een bijdrage aan moeten leveren. En nu gebruik ik het 
woord ‘moeten’, omdat het noodzakelijk is voor onze kinderen en kleinkinderen. 
Wanneer we echter handelen vanuit een eigen bewustwording is dat nog veel 
beter. We zijn daarom blij dat bijvoorbeeld Heiloo Energie en Duurzaam Heiloo, 
ondanks de corona-beperkingen, volop hun activiteiten hebben ontplooid. 
 
Investeer in onze voorzieningen 
 
Een ieder die de afgelopen coronaperiode zijn of haar ‘ommetjes’ maakte heeft 
het ervaren: Heiloo is een mooi dorp met ongelooflijk veel mooie voorzieningen, 
die juist nu nog meer op waarde geschat worden. Het instandhouden van die 
voorzieningen gaat echter niet vanzelf. Wij zijn blij dat we in de Kadernota terug 
vinden dat het college daar op inzet en zelfs intensiveert. Ik wijs in dat kader 
naar het vervolg op de tweede sporthal. En ook de uitwerking van de scenario’s 
voor het centrum rond Het Loo heeft onze grote aandacht. Een aantrekkelijk 
centrum met winkels, gezelligheid en wonen vinden wij van groot belang. 
Natuurlijk zal de behoefte aan winkelen veranderen, maar juist dáárom is het 
zaak daar tijdig op in te spelen! Naar aanleiding van de twee insprekers: het is 
belangrijk alle inzichten en belangen op een goede manier mee te nemen. Wij 
hebben als fractie daarom vorige week al met betrokkenen contact opgenomen.  
 
Dan de plannen voor renovatie van de Muziek- en dansschool: de onlangs 
gehouden preview sprak ons zeer aan. Complimenten voor alle betrokkenen, 
inclusief de portfeuillehouder Elly Beens, die hier hard aan trekken. Wij kijken uit 
naar de daadwerkelijke uitwerking die - als het goed is - vóór de begroting in 
november aan de raad wordt gepresenteerd.  
 
Verder is tot onze grote vreugde in de Kadernota opgenomen dat we gaan 
investeren in een Integraal Kindcentrum in de Zandzoom. De Zandzoom is voor 
ons pas compleet wanneer daar ook een moderne basisschool aanwezig is, incl. 
voorschoolse opvang. Men zegt wel eens “regeren is vooruitzien” en dat is 
precies wat hier aan de orde is.  
 
Vorig jaar hebben wij bij de begroting 2021 aandacht gevraagd voor het 
opfrissen en op sommige plekken uitbreiden van de speelvoorzieningen. Dat is 
toen door het college toegezegd. Uit de reactie op onze vragen lezen wij nu dat 
het college vooral inzet op onderhoud en vervanging. Wij zijn daar wel 
teleurgesteld over; er liggen vanuit sommige wijken verzoeken om juist een stap 
extra te doen. Is daar werkelijk geen enkele ruimte voor? Zo niet, hoe verhoudt 
zich dat dan bijvoorbeeld met het voornemen van het college om in 2021 wel 
30.000 Euro te besteden aan een gezamenlijke ingang voor de Foresters en de 
tennisvereniging? Graag vernemen wij hier een reactie op. 
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En dan komen wij aan bij het onderhoud en het verbeteren van fiets- en 
wandelpaden.Wij zien inderdaad op een aantal plekken een verbetering, onder 
andere het voetpad van de Kennemerstraatweg vlak bij het Heilooër bos. Wij 
willen echter graag breder geinformeerd worden over de algehele aanpak en de 
planning. Dat geldt ook voor de plannen voor een doorfietsroute. Wat CDA-Heiloo 
betreft maken we echt werk van “Heiloo: fietsdorp”. We stellen bij deze dan ook 
voor om in het najaar hierover een brede raadsinformatieavond te houden. Wil 
het college dat oppakken, wellicht samen met het Verkeerspanel? 
 
“Dicht bij huis” 
 
Voorzitter, dit veronderstelt dat we in Heiloo een huis kunnen vinden. Net als in 
de rest van het land is in Heiloo sprake van volstrekt overspannen woningmarkt. 
In Heiloo kan de komende jaren relatief nog flink gebouwd worden. De voortgang 
van de Zandzoom is daarbij van groot belang, maar ook de diverse inbreilocaties 
in Heiloo bieden veel mogelijkheden. 
 
Het vernieuwde Coalitieprogramma heet “Bouwen aan Heiloo”. Het college in 
nieuwe samenstelling zal met name op dit onderdeel meters moeten maken. 
Diverse nieuwe ontwikkelingen dienen zich aan, zoals een tweetal 
recreatieparken die in aanmerking komen voor woningbouw. Vorig jaar hebben 
wij een motie ingediend over het oppakken van de inbreilocaties, die unaniem is 
aangenomen. Die motie bevat ook een extra oproep aan het college: zet hier een 
slagvaardig team tegenaan en indien dit extra kosten vergt, is dat wat ons 
betreft bespreekbaar. De oogst tot nog toe is nogal mager. Een inspraakavond 
over dit onderwerp dit voorjaar was niet echt een succes. Het werd slechts 
begeleid door een wat ons betreft iets te eenvoudig kaartje van de mogelijke 
locaties. Dit onderwerp is een topprioriteit, maar wij hebben hier nog niet het 
“ZwitserLevengevoel” bij. Wij dringen aan op een intensieve en slagvaardige 
aanpak, waarbij kansrijke projecten in goed overleg met ontwikkelaars en 
omwonenden tot realisatie wordt gebracht. We dringen nogmaals aan om hier 
gericht capaciteit voor vrij te maken. Graag een reactie hierop. 
  
Wat hebben we de afgelopen periode nog meer geleerd?  
 
Ter afsluiting wil ik drie aspecten benoemen. 
 
Landelijke politiek heeft vergaande invloed op lokaal beleid. Als u dat hoort van 
een fractievoorzitter van een lokale CDA-afdeling, dan denkt u ongetwijfeld aan 
de landelijke CDA-perikelen. Die laten ook ons uiteraard niet onberoerd. Toch 
kan ik u laten weten dat wij als lokale CDA-afdeling juist nu met dubbele energie 
er tegenaan gaan! Ons leerpunt is: concentreer je op het gezamenlijk bedenken 
en richten hoe we zaken wél voor elkaar krijgen. De landelijke politiek heeft ook 
een pluspunt opgeleverd: dan heb ik het over de aan de gemeenten uitgekeerde 
compensatie voor corona-maatregelen. Daar tegenover staat een absoluut 
dieptepunt: ten aanzien van de kosten voor jeugdzorg blijft het kabinet weigeren 
om lange termijn duidelijkheid te scheppen. Ook ten aanzien van de kosten voor 
duurzaamheid worden de gemeenten aan een lijntje gehouden. Leerpunt: nóg 
steviger van leer trekken richting Den Haag om de lokale belangen voor het 
voetlicht te brengen. Om met de VNG te spreken: “Geen knaken, geen taken!” 
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Samenwerken loont:  We noemen de Sportraad, het Cultuurplatform, de 
Cliëntenraad, de Ondernemersvereniging(en), het Verkeerspanel, 
VIP/vrijwilligersplatform, SWH, Heiloo Energie/Duurzaam Heiloo. Al deze 
initiatieven gaan uit van het bundelen van de krachten en het zoeken van dialoog 
en samenwerking. Dat moeten we koesteren en waar mogelijk versterken! 
 
Heiloo heeft veerkracht, maar dat behoeft wel smeerolie: Als gemeente moeten 
we ons richten op het scheppen van randvoorwaarden, weten wat er speelt en  
inwoners centraal stellen bij de dienstverlening. Dat vertaalt zich wat ons betreft 
in twee concrete zaken:  
 
- De nieuwe werkwijze van de raad tot een succes brengen; 

 
- De BUCH-organisatie tot een effectieve en transparante organisatie brengen. 
 
Hiervoor is vooral gezamenlijkheid en dialoog nodig. Wij roepen de andere 
fracties op om de komende periode samen met het college hier op een positieve 
wijze invulling aan te geven. 
 
Tot slot bedanken wij het college en de ambelijke organisatie voor deze heldere 
en complete Kadernota.  
 
 
 
 
De fractie van CDA-Heiloo, 
 
Hessel Hiemstra (fractievoorzitter) 
Mart Brouwer de Koning 
Ellen Jorna (burgerlid) 
Hein Korthouwer (burgerlid) 
 
 
 
 


