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CDA-Heiloo: “Leef! Samen!”
Het CDA is een brede volkspartij die zich inzet voor iedereen. Voor het CDA is het belangrijk dat mensen verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Voor een
sterke samenleving zijn juiste verhoudingen tussen inwoners, markt en overheid nodig. In die samenleving staan mensen centraal en staat niemand er
alleen voor. Daarom is de zorg voor onze ouderen, kwetsbaren, zieken en gehandicapten goed geregeld. Burgerschap vraagt om een gedeeld besef van
waarden en normen, rechten en plichten. Daarbinnen ontstaat ruimte voor solidariteit en voor verschil in opvattingen, ambities en vaardigheden.
Concreet:
•
•
•
•
•
•
•

Wij zijn een familie- en gezinspartij. Het gezin – in welke samenstelling dan ook – is voor ons de plaats waar mensen “thuis” zijn, de plaats waar
mensen opgroeien, gevormd worden, groeien tot wie ze later zijn, de plaats waar mensen tot hun recht komen.
Wij respecteren de eigen identiteit van mensen.
Wij kiezen voor een gemeente waarin we samenleven en samenwerken, een gemeente waarin respect en fatsoen de toon zetten.
Wij maken ruimte voor de samenleving, voor maatschappelijke initiatieven, particuliere organisaties, gemeenschapszin en burgerschap.
Wij willen dat iedereen meedoet.
Wij geloven in de kracht van religie, als kompas, als inspiratie en als brug naar elkaar.
Wij kiezen voor duurzaamheid en investeren in de toekomstige generaties van Heiloo.
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I. Sociale en veilige gemeente voor en met iedereen!
Kwetsbare groepen kansen bieden:
•

•
•
•

•

•
•

•

In verband met de vergrijzing dienen de
voorzieningen voor ouderen mee te groeien;
speerpunt is een breed aanbod aan activiteiten
en zorg voor mensen met dementie.
Toegankelijke en begrijpelijke informatie over
de minimaregelingen zijn een basisvoorwaarde.
Stapelen van eigen bijdragen wordt
tegengegaan.
Samen met Ondernemend Heiloo: meer
beschutte werkplekken voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
Professionele ondersteuning van mantelzorgers
door informatie, advies of praktische
ondersteuning. Erkenning van de grenzen van
mantelzorgers èn de onafdwingbaarheid
daarvan.
Voldoende, goede, onafhankelijke
cliëntondersteuners.
De aanpak van eenzaamheid is een speerpunt.
Lokale samenwerking is belangrijk en we zorgen
dat er activiteiten zijn zoals Maatjesprojecten.
Het Integraal Kind Centrum is een goede vorm
van onderwijs en opvang. De gemeente
stimuleert en denkt mee met de scholen.

www.Heiloo-stem-wijs.nl

Woningbouw naar behoefte:
•

Woningbouwbehoefte wordt periodiek
getoetst, maar de actuele vraag naar meer
sociale huur- en koopwoningen wordt met
voorrang ingevuld.

•

Het Fonds Sociale Woningbouw wordt – in
samenhang met een voorziening voor
duurzaamheidsmaatregelen – gevuld en
benut als vliegwiel voor de gewenste
ontwikkeling van sociale woningbouw.

•

•

De gemeente en woningcorporaties gaan
experimenteren met vernieuwde
woonvormen (jong & oud samen, arbeid en
zorg gecombineerd).
CDA-Heiloo wil jongeren op de
woningmarkt via startersleningen
ondersteunen.

Veiligheid staat voorop:
•

Dat vergt een actieve houding en
betrokkenheid van inwoners, politie en
gemeente. Jaarlijks wordt voor elke wijk een
wijkschouw georganiseerd. Het voorkomen
van woninginbraken, veilige schoolomgeving
en openbare ruimte en verkeersoverlast
hebben prioriteit.

•

Het CDA wil de veiligheid op het Stationsplein
en op bedrijfsterreinen vergroten door middel
van cameratoezicht.

•

De gemeente faciliteert en stimuleert
vrijwilligerswerk, zodat zoveel mogelijk
Heilooërs hun talent en kennis kunnen
inzetten voor de gemeenschap. Het CDA wil
verklaringen omtrent gedrag (VOG) voor
vrijwilligers die met minderjarigen werken
gratis maken.

II. Duurzaam, groen en aantrekkelijk
Duurzaam:

Groen:

Het CDA wil dat Heiloo een voorbeeld wordt
van een duurzame gemeentelijke
bedrijfsvoering. Het gemeentehuis en alle
andere gemeentelijke gebouwen dienen zo
snel mogelijk CO2 neutraal te worden
gemaakt. Dit geldt ook voor het hele
gemeentelijk wagenpark.

•

•

Nieuwbouwwijken moeten aardgasloos
worden gebouwd.

•

•

De gemeente gaat samen met Duurzaam
Heiloo / Heiloo Energie de mogelijkheden
voor verdere verduurzaming van de
gemeente uitwerken. Bijvoorbeeld ruimere
toepassing van zonne-energie,
energiebesparing bestaande bouw,
verbeterde waterberging (bijvoorbeeld door
minder verstening van tuinen) en beperken
van gebruik van bestrijdingsmiddelen. De
gemeente faciliteert en is aanjager.

De gemeente geeft kansen aan groene
buurtprojecten die door bewoners zelf
worden geïnitieerd en ontwikkeld, zoals
buurttuinen en speelnatuur.

•

CDA-Heiloo zet zich samen met de
buurgemeenten en met CDA-landelijk actief
in om de overlast van het vliegverkeer tegen
te gaan, waarbij de afgesproken vlieghoogten
en -routes dwingend worden nageleefd.

•
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De huidige initiatieven met wijkeigen
groenbeheer worden gestimuleerd en waar
mogelijk uitgebreid. Aanvullend daarop wordt
in samenwerking met Ondernemend Heiloo
ook ruimte gegeven om het beheer van
groen bij bedrijfsterreinen zelf te
organiseren.

Aantrekkelijk:
•

Heiloo moet zijn groene en open karakter
behouden en vooral fungeren als prettige
woongemeente met goede voorzieningen op
gebied van cultuur en welzijn, sport en
recreatie.

•

Cultuur en cultuurhistorie is belangrijk voor
mens en samenleving. Voorzieningen zoals
muziekschool, theater en bibliotheek
moeten beschikbaar blijven en moeten
laagdrempelig worden gehouden.

III. Ondernemend, bereikbaar en vernieuwend!
Ondernemend:
•

•
•

•

•

CDA-Heiloo stimuleert Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen, waarbij de winst
van het bedrijf bijdraagt aan het geven van
kansen op werk aan mensen en aan
duurzaam produceren. De huidige initiatieven
samen met Ondernemend Heiloo moeten
dan ook – met voldoende ondersteuning van
de gemeente – krachtig worden voortgezet.
CDA-Heiloo wil de detailhandel concentreren
bij de huidige centra.
De gemeente neemt zoveel mogelijk
goederen en diensten af van lokale
ondernemers. Lokale ondernemers moeten in
de gelegenheid worden gesteld in te kunnen
schrijven op gemeentelijke projecten.
Mensen zonder werk die zelfstandig
ondernemer willen worden, stimuleren wij
waarbij eventueel geput wordt uit het reintegratiebudget.
Daarnaast geeft CDA-Heiloo de agrarische
sector de ruimte om het landelijk gebied
vitaal te houden, waarbij ook de relatie met
recreatie maar ook met duurzame energie
belangrijke speerpunten zijn.
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Bereikbaar:
•

•

•

•

Verkeersveiligheid en leefbaarheid in het
dorp hebben prioriteit. De verkeerststromen
worden zoveel mogelijk om het dorp geleid,
met name via de Vennewatersweg. Door het
centrum geen landbouwverkeer.
De uitvoering van het Verkeersplan is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de
gemeente en de inwoners van Heiloo.
Daarom wordt een permanente Denktank
Verkeer ingesteld. In samenwerking met de
Denktank wordt de komende jaren het
verkeer intensief gemonitoord. Ingeval van
structurele overschrijding van de waarden uit
het verkeersmodel, worden passende
maatregelen genomen.
Bevoorrading van winkels in het centrum
gebeurt alleen via kleinere, stille en schone
transportmiddelen. Daartoe wordt in
samenwerking met de buurgemeenten een
distributie dan wel overslagpunt ingericht.
CDA-Heiloo wil meer investeren in (veilige)
fietsverbindingen en de veiligheid van
voetgangers (waaronder actieve markering bij
zebra’s).

Vernieuwend:
•

Heiloo maakt structureel ruimte voor nieuwe
initiatieven, ook op het gebied van
ondernemen cultuur en toerisme. De
ontwikkelingen op landgoed Willibrordus zijn
een goede aanvulling op onze bestaande
voorzieningen.

•

Verblijfstoerisme krijgt een nieuwe impuls
door een voorziening in te richten speciaal
voor campers.

•

CDA-Heiloo pleit voor meer stops van
intercity-treinen in Heiloo. Wij willen op
langere termijn – bij ontwikkeling van de
Zandzoom – een (extra) station tussen Heiloo
en Castricum.

•

CDA-Heiloo wil een zuidelijke toegang bij het
huidige NS-station. De fietsenstallingen bij
het station worden zo snel mogelijk
uitgebreid om alle reizigers gelegenheid te
bieden voor het stallen van hun fiets zonder
overlast voor de omwonenden.

IV. Solide financiën, samen investeren in de toekomst!
Vanzelfsprekend willen we onze jaarlijkse
topnotering van ‘Aantrekkelijkste gemeenten’
waarmaken. Vernieuwing en toekomstbestendig
maken van onze huidige voorzieningen vergt dat
we investeren. Als richtsnoer daarbij geldt dat
daarbij alle belanghebbenden, dus de inwoners,
de ondernemers, organisaties en verenigingen én
de gemeente een gedeelde verantwoordelijkheid
hebben.
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De realisatie van de aansluiting A9 en de
spoortunnel bij de Vennewatersweg worden
intensief gevolgd. Nieuwe infrastructurele
voorzieningen zijn investeringen in de toekomst,
maar alleen mits financieel verantwoord.

Uiteraard zijn alleen sluitende begrotingen voor
het CDA acceptabel. In tijden van financiële
tegenwind hanteert het CDA een drie-sporenbenadering:
1. Kosten besparen door efficiënter te werken
2. Uitgaven verminderen door bepaalde nietessentiële zaken (voorlopig) niet meer te
doen;
3. Alleen als het echt niet anders kan, de
gemeentelijke belastingen voor inwoners
verhogen.

V. Gemeente als dienstverlener, dicht bij de burger!
•

Een goed bereikbaar lokaal gemeenteloket,
dat ook buiten de kantoortijden open is.

•

Digitale Dienstverlening wordt professioneel
ingericht en uitgevoerd, waarbij
ondersteuning en service bij de inwoner thuis
wordt nagestreefd, in eerste instantie voor
diegenen voor wie de reis naar het
gemeentelijk loket bezwaarlijk is, zoals
ouderen en gehandicapten.

•

Verbeteren van de communicatie met de
inwoners is een blijvend aandachtspunt.

•

Bij initiatieven uit de samenleving verwachten
we dat de gemeente meedenkt en faciliteert.
De gemeente is bij het mee laten denken van
de inwoners (Samenspel) duidelijk over de
spelregels.

•

Het project Jeugdgemeenteraad krijgt
jaarlijks een vervolg.
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•

Het CDA zet in op de BUCH-samenwerking
tussen 4 zelfstandige gemeenten. Deze
ambtelijke fusie moet resulteren in zichtbare
kostenbesparing en kwalitatief goede
dienstverlening. De kostenbesparing komt
ten goede aan initiatieven ten behoeve van
de inwoners van Heiloo.

•

CDA-Heiloo wil minder regels met als doel om
de inwoner zo veel mogelijk vrijheid te
geven. Alléén wat écht nodig is voor een goed
functionerende samenleving moet worden
gereguleerd, de rest moet worden afgeschaft.

•

Om dit te bereiken stelt CDA-Heiloo een
‘formulierenbrigade’ in: een groep
ervaringsdeskundigen en ambtenaren houden
de regels en formulieren tegen het licht en
komen met voorstellen om deze te schrappen
om te vereenvoudigen.

