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“CDA Heiloo verbindt!”
CDA Heiloo gaat voor een samenleving waar we met elkaar de verantwoordelijkheid dragen voor het land en de gemeente waarin we willen leven. We
hebben elkaar nodig! De coronapandemie heeft ons de afgelopen periode met de neus op de feiten gedrukt: een goed functionerende samenleving begint
met respect voor elkaar, met samen leven. Ook is duidelijk geworden dat voorzieningen – letterlijk - dicht bij huis van groot belang zijn. Gezondheid en fijn
(be)leven in een veilig en aantrekkelijk Heiloo: dat is de inzet van CDA-Heiloo. De zorg voor elkaar is het fundament onder onze samenleving. Zo lang we
goed voor elkaar zorgen kunnen we iedere uitdaging aan. We dragen samen de verantwoordelijkheid voor een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen
meedoet en ieder mens telt. Wij willen tegenwicht bieden aan polarisatie, afgunst en ‘grote woorden zonder echte inhoud’. Wij zoeken naar verbinding
tussen mensen en partijen in de samenleving. Met andere woorden:
•
•
•
•
•
•
•

Wij kiezen voor een gemeente waarin we samenleven en samenwerken, een gemeente waarin respect en fatsoen de toon zetten;
Wij geven ruimte aan maatschappelijke initiatieven, particuliere organisaties, gemeenschapszin en burgerschap;
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 willen dat iedereen meedoet;
Wij geloven in de kracht van religie, als kompas, als inspiratie en als bindmiddel;
Wij kiezen voor duurzaamheid en investeren in de toekomstige generaties in Heiloo.

Vanwege het ‘zoeken naar verbinding’ is het CDA Heiloo verkiezingsprogramma opgebouwd rond een vijftal ‘verbindende’ thema’s:
I.
II.
III.
IV.
V.

Verbinding met alle inwoners van Heiloo;
Verbinding met de klimaatdoelstellingen;
Verbinding met onze plaatselijke ondernemers;
Verbinding tussen reële wensen en de beschikbare middelen;
Verbinding tussen de BUCH-organisatie en de inwoners van Heiloo.
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I. Verbinding met alle inwoners van Heiloo
Ouderen:
• Met het oog op de toename van het aantal
inwoners met een hoge leeftijd dienen de
voorzieningen voor ouderen mee te groeien.
• Wij vinden professionele ondersteuning voor
mantelzorgers zeer belangrijk. Wij vergroten
de mogelijkheden voor mantelzorgers om af
en toe op adem te komen, door respijtzorg
en voorzieningen voor dagbesteding. Rond
‘de dag van de mantelzorg’ zetten wij
mantelzorgers in het zonnetje, in de vorm
van een mantelzorgcompliment.
• De aanpak van eenzaamheid blijft een
speerpunt in het zorg- en welzijnsbeleid.
Lokale samenwerking is daarbij belangrijk en
we zorgen dat er activiteiten beschikbaar zijn
zoals bijvoorbeeld ‘Maatjesprojecten’ en de
inzet van een netwerkcoach.
• Wij zetten extra in op de bouw van
levensloopbestendige woningen voor
senioren. Dit is niet alleen goed voor de
woonbehoefte van toekomstige senioren;
ook stimuleert de bouw van
levensloopbestendige woningen de
doorstroom op de woningmarkt.

Wonen voor jong en oud:
• Wij willen een aparte wethouder ‘Wonen’
met als opdracht het realiseren van meer
betaalbare woningen. Woningbouwbehoefte
wordt periodiek getoetst. De voortgang van
het realiseren van woningen op ‘inbrei
locaties’ wordt strak bewaakt. Optimale
afstemming met de buurtbewoners is daarbij
wel een randvoorwaarde.
• Met wooncorporaties worden harde
afspraken gemaakt over het vergroten van
het aantal sociale huurwoningen in Heiloo.
• We willen het speculeren met woningen
tegen gaan. Dit wordt onderdeel van de
verkoopvoorwaarden van nieuwe woningen.
• Wij zetten ons maximaal in voor het flexibel
omgaan met bijzondere woonvormen om
ruimte te geven voor bijzondere zorg.

(Sociale) veiligheid en jongeren:
•

•

•

•
•

•

Het ‘splitsen’ van woningen wordt - via een
gratis vergunning - gestimuleerd.
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Een veilige gemeente vraagt een actieve
houding en betrokkenheid van inwoners,
politie en gemeente. De gemeente
ondersteunt particuliere initiatieven, zoals
buurtpreventie (WhatsApp-Alarm) om het
aantal woninginbraken en fietsdiefstallen
aantoonbaar te verminderen. Preventie staat
daarbij centraal.
Blijven monitoren hoe het Participatiebedrijf
voor mensen ‘met afstand tot de
arbeidsmarkt’ beschutte werkplekken helpt
realiseren.
Wij geven de Jongerenraad ruim baan om
met initiatieven te komen en die te
agenderen.
Wij vragen meer aandacht voor jongeren die
naast hun opleiding mantelzorg bieden.
We willen meer prioriteit bij het zoeken van
stageplaatsen voor jongeren. Ook proberen
we jongeren op andere manieren te
ondersteunen bij het inlopen van
achterstanden door Corona; ‘Nationaal
onderwijsprogramma’ en ‘Veerkrachtpact’
zijn hiervoor bedoeld.

•

•

Gezond leven, gezond oud worden en
sporten & bewegen hebben alles met elkaar
te maken. De Sportraad Heiloo is daarbij
voor de gemeente een onmisbare partner die
adviseert en waar mogelijk initieert.
Extra subsidie aan sportverenigingen die
overdag op hun accommodaties voor sport &
bewegen aanbieden aan ouderen. Vergroot
de mogelijkheden voor ouderen om vlakbij
huis bewegingsactiviteiten te doen.

•

•

•

•

Wij willen uithuiszetting vanwege schulden
voorkomen, zeker wanneer het om gezinnen
met kinderen gaat. Wij willen dat de
(schuld)hulpverleningstrajecten vroegtijdig
en effectief worden ingezet.
De gemeente benut de eigen grondposities
om 100 extra categorie 1 en 2
koopwoningen en 100 extra sociale
huurwoningen te realiseren. Van de
gerealiseerde koopwoningen wordt
tenminste 10% gegund aan kopers die
tenminste 2 jaar een economische of
maatschappelijke binding met Heiloo
hebben.
Onderzoek of de Zaanse opzet van
'Betaalbare koopwoningen' ook in Heiloo
gerealiseerd kan worden: doel is om kopers
met een inkomen vanaf € 33.000 kansen te
bieden door koopwoningen aan te bieden
voor een prijs die veelal vergelijkbaar is met
die van sociale koopwoningen. Gerealiseerde
meerwaarde bij verkoop wordt procentueel
verdeeld tussen verkoper en gemeente.
We willen de bouw van tijdelijke woningen
voor jongeren stimuleren, o.a. door realisatie
van ‘Tiny Houses’ op plekken die pas op
langere termijn definitief bebouwd zullen
worden.
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•

•

•

De gemeente faciliteert en stimuleert
vrijwilligerswerk, zodat zoveel mogelijk
Heilooërs hun talent en kennis kunnen
inzetten voor de gemeenschap.
Het project The Spot is een voorbeeld van de
wijze waarop jongeren en de gemeente
gezamenlijk doelen realiseren. The Spot
krijgt een duurzaam vervolg, zodat de
voorziening de komende jaren maximaal
wordt benut.
Wij willen een nieuw speelruimtebeleid, met
als ambitie om een van de meest
speelvriendelijke gemeente van Nederland
te worden. Uiteraard worden kinderen en
jongeren hier actief bij betrokken en is er
aandacht voor samen spelen (inclusiviteit).

II. Verbinding met de klimaatdoelstellingen
•

•

•

Het CDA Heiloo wil dat Heiloo een voorbeeld
wordt van een duurzame gemeentelijke
bedrijfsvoering. De gemeentelijke gebouwen
dienen ‘CO2 neutraal’ te zijn. Dit geldt ook
voor het hele gemeentelijk wagenpark.
Bij bestaande woningbouw bekijken wij
welke mogelijkheden er zijn om op een
duurzame en aardgasvrije manier in onze
warmtevraag te kunnen voorzien.
Organisaties als Duurzaam Heiloo en Heiloo
Energie zijn daarbij belangrijke partners.
Er wordt in samenwerking met lokale
scholengemeenschappen verder gewerkt aan
de realisatie van een circulair
ambachtscentrum. Hierbij is het doel om
zoveel mogelijk afval te gaan hergebruiken.
Daarnaast zal dit ook sociale arbeidsplaatsen
opleveren.

•

•

•

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.
Een belangrijke voorwaarde voor
duurzaamheid is nabijheid. We stimuleren
regionale inkoop door de gemeente. In het
lokaal inkoopbeleid willen we stimuleren dat
voldoende kans wordt gegeven aan lokale
ondernemers voor bijvoorbeeld het
groenonderhoud aan lokale hoveniers en
onderhoud van het wagenpark aan lokale
garages.
Heiloo Energie en Duurzaam Heiloo zijn
primaire partners en vliegwiel voor het
realiseren van de klimaatdoelstellingen. Meer
zonnepanelen op daken (GEEN
zonneweiden!) , verbeterde waterberging
(bijvoorbeeld door minder verstening van
tuinen) en beperken van gebruik van
bestrijdingsmiddelen. De gemeente
faciliteert en jaagt waar mogelijk aan.

5

•

•

•

•

•

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.
De gemeente geeft kansen aan groene
buurtprojecten die door bewoners zelf
worden geïnitieerd en ontwikkeld, zoals
buurttuinen en speelnatuur, eventueel met
picknick-tafels.
Heiloo zet zich samen met de
buurgemeenten actief in om de overlast van
het vliegverkeer tegen te gaan, waarbij de
afgesproken vlieghoogten en -routes
daadwerkelijk worden nageleefd.
Wij willen samen met Rijkswaterstaat en de
Provincie langs de A9 bij Heiloo
geluidsschermen met zonnepanelen
realiseren.
Nieuwbouwwijken worden vanzelfsprekend
aardgas loos gebouwd. Voor bestaande
woningen wordt concreet gemaakt wat kan
en wat niet kan. Geen gedwongen
ontkoppeling van het gas!

III. Verbinding met onze plaatselijke ondernemers
•

•

•

•

CDA Heiloo stimuleert Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen, waarbij de winst
van het bedrijf bijdraagt aan het geven van
kansen aan mensen en aan duurzaam
produceren.
De gemeente neemt - indien mogelijk goederen en diensten af van lokale
ondernemers. Lokale ondernemers moeten
in de gelegenheid worden gesteld in te
kunnen schrijven op gemeentelijke projecten.
Daarnaast geeft CDA Heiloo de agrarische
sector de ruimte om het landelijk gebied
vitaal te houden, waarbij het landelijk beleid
rond biodiversiteit leidend is. Ook de relatie
met duurzame energie is een belangrijke
speerpunt.
Heiloo maakt structureel ruimte voor nieuwe
initiatieven, ook op het gebied van
ondernemen, cultuur en toerisme.

•

•

•

De uitvoering van het verkeersplan is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de
gemeente en de inwoners van Heiloo. De
permanente Denktank Verkeer vervult
daarbij een onmisbare rol. Monitoring van de
verkeerstroom is daarbij van belang. Ingeval
van structurele overschrijding van de
waarden uit het verkeersmodel, dienen
passende maatregelen te worden genomen.
Verkeersveiligheid en leefbaarheid in het
dorp hebben prioriteit. De verkeersstromen
worden zoveel mogelijk buiten het dorp
omgeleid. Door het centrum geen
(land)bouwverkeer!
CDA Heiloo wil blijven investeren in (veilige)
fietsverbindingen en de veiligheid van
voetgangers (waaronder actieve markering
bij zebra’s): Maak van Heiloo een echt
fietsdorp!
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•

•

•

CDA Heiloo pleit voor uitbreiding van Heiloo
tot volwaardig intercity station. Een extra
opgang inclusief tunnel aan de zuidkant van
het perron zorgt voor een betere
bereikbaarheid van het perron.
De fietsenstallingen bij het station worden in
de komende collegeperiode uitgebreid om
alle reizigers gelegenheid te bieden voor het
stallen van hun fiets zonder overlast voor de
omwonenden.
De herinrichting van ’t Loo plein moet ook in
de nabije toekomst zorgen voor een bruisend
uitgaansleven voor jong en oud in het gehele
centrum. Dit wordt gefaciliteerd door o.a.
meer horecagelegenheden, een autovrij
plein en openbare toiletten.

IV. Verbinding tussen reële wensen en de beschikbare middelen
•

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

•

Investeringen (in willekeurige volgorde)
welke met prioriteit worden gerealiseerd:
o Geluidsschermen bij het spoor;
o A9 met geluidschermen met
zonnepaneelcapaciteit;
o Zandzoom;
o Herinrichting het Loo;
o Windmolens in de Boekelermeer
o Renovatie Dans- en muziekschool
o Tweede (aanleun)sporthal
o Integraal Kindcentrum in de
Zandzoom.
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•

De uitgebreide culturele en
sportvoorzieningen in Heiloo zijn van groot
belang voor de Heilooër samenleving als
geheel en voor de zwakkere groepen in het
bijzonder. Instandhouding en waar mogelijk
versterken van die voorzieningen is voor ons
van groot belang.

•

De aanvragen m.b.t. Jeugdhulp en WMO
lopen op en de tekorten blijven stijgen.
Kostenbeheersing en een reëel budget is van
groot belang om ook de toekomstige
ondersteuning mogelijk te maken. De basis is
en blijft echter dat inwoners van Heiloo met
zorgaanvragen zodanig worden ondersteund
dat ze maximaal zelfstandig en waardig
kunnen blijven functioneren.

V. Verbinding tussen de BUCH-organisatie en onze inwoners
•

•
•

Een goed bereikbaar lokaal gemeenteloket,
dat ook buiten de kantoortijden open is.
Aanzienlijke verlaging van het aantal
klachten van inwoners en ondernemers.
Goed toegankelijke en begrijpelijke
informatie zijn een basisvoorwaarde!
De inwoner staat centraal. Inwoners en
ondernemers worden zo goed als mogelijk
bediend vanuit het principe ‘online waar het
kan en persoonlijk waar het moet’. Hierbij
wordt er belang aan gehecht om de
dienstverlening toegankelijk te houden voor
ouderen en gehandicapten.

•

•

•

•

CDA Heiloo staat achter de BUCHsamenwerking tussen vier zelfstandige
gemeenten zoals het nu functioneert.
Uitgangspunt is daarbij een uitstekend
kwaliteit van dienstverlening tegen een
redelijke prijs. De BUCH heeft een
taakstellende begroting.
De nieuwe werkwijze van de gemeenteraad
wordt verder gestimuleerd, waardoor de
inwoner meer en vroegtijdig inspraak heeft
op lokale besluitvorming.
Bij initiatieven uit de samenleving
verwachten we dat de gemeente actief
meedenkt en faciliteert.
Verbeteren van de communicatie met de
inwoners is een blijvend aandachtspunt. De
inwoner krijgt binnen drie werkdagen een
reactie op zijn/haar opmerking, suggestie of
vraag.
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•

•

•

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.
CDA Heiloo is voor het uitdaagrecht (‘Right to
challenge’). Als inwoners een project sneller,
goedkoper of met meer draagvlak uit kunnen
voeren dan de gemeente, moet hiervoor
ruimte worden gegeven.
Het project Jeugdgemeenteraad wordt
voortgezet.

