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De resultaten van 5 jaar samenwerken in een coalitie met CDA. 
De PvdA heeft zich in 2013 voorgenomen te werken aan een gemeente die dicht bij de 

inwoners, organisaties en bedrijven staat; een gemeente waarin bestuurders, ambtenaren, 

inwoners, ondernemers en organisaties met elkaar samenwerken aan de best mogelijke 

oplossingen voor zaken die in Schagen spelen.  

We willen een gemeente zijn waar mensen omzien naar elkaar, waar onze jeugd veilig en 

gezond kan opgroeien, waar ouderen zo lang mogelijk actief mee kunnen blijven doen, 

waar iedereen maximaal in zijn kracht staat en waar mogelijk zijn steentje bijdraagt, en waar 

degenen die dat nodig hebben op een goed vangnet kunnen rekenen, zodat niemand 

tussen wal en schip valt.  

We willen een gemeente zijn waar ruimte is om te ondernemen, waar ondernemerschap 

wordt gestimuleerd zodat we samen een gezonde lokale economie creëren en waar het 

goed toeven is in onze prachtige en gevarieerde omgeving. We willen dat alles wat wij doen 

en laten maximaal bijdraagt aan het geluk van onze inwoners. 

 

Hoe hebben we dit de afgelopen tijd waargemaakt? 

Heeft u even? Een inventarisatie van gerealiseerde resultaten leverde een lijst van tientallen 

pagina’s op. Iets om trots op te zijn, want veel is gerealiseerd ondanks economische 

tegenwind en tijdens een periode van grootschalige transities in het sociale domein. 

Wat ons betreft bevatten de volgende pagina’s de highlights. 

 
Informele aanpak juridische procedures. 

We willen  steeds  betere en snellere dienstverlening, minder bureaucratie, minder gedoe en  

tijdverlies van inwoners en medewerkers. Daarom hebben we  in de afgelopen jaren onder 

andere geïnvesteerd in een informele aanpak van juridische procedures, waardoor inwoners 

sneller en eenvoudiger  een antwoord krijgen op hun juridische vraag of klacht. Hoewel dit 

nog in een pril stadium verkeert, begint de aanpak al vruchten af te werpen. 

 

Veiligheid 

Buurtbemiddeling: Net als bij de informele aanpak van juridische procedures gaat het hier 

om een laagdrempelige, vroegtijdige benadering van kleine problemen in de wijken, zodat 

mensen deze eenvoudig met elkaar oplossen zonder dat inzet van politie, medewerkers van 

de gemeente of juristen nodig is. We beschikken over gecertificeerde vrijwillige 

buurtbemiddelaars en er is veel vertrouwen in het oplossend vermogen van onze inwoners.  

WhatsApp-buurtpreventie: De eerste WhatsApp-groep is actief in Petten. 120 buurtbewoners 

nemen er actief aan deel en de eerste reacties zijn positief. Mensen geven aan dat het 

bijdraagt aan het onderlinge gevoel van betrokkenheid én aan het veiligheidsgevoel. Op 

verschillende plekken in Petten zijn borden geplaatst met signalering van WhatsApp-

buurtpreventie. Landelijk is een duidelijke invloed te zien van dit middel op de daling van 

inbraken. 

Samenwerking met horeca om alcoholgebruik onder minderjarigen tegen te gaan. 

Evenementen en horeca worden op de gestelde prioriteit gecontroleerd: niet schenken 

onder de 18. Ook de beveiliging en de ondernemers zelf houden dit goed in de gaten, zodat 

het schenken onder de 18 kan worden voorkomen. Wordt er een 18-minner uitgepikt met 

alcohol, dan geeft de politie de gegevens door en neemt de burgemeester contact op met 

de jongere en/ of ouders. De insteek is om nog meer de samenwerking te zoeken met de 

ondernemers, om het schenken onder 18 gezamenlijk tegen te gaan. Tegelijkertijd investeert 

wethouder Ben Blonk continu in de bewustwording van ouders en jongeren. 
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Dienstverlening op afspraak 

Mensen hoeven niet meer eindeloos te wachten op hun beurt als ze een rijbewijs willen 

aanvragen of een andere dienst willen afnemen. Sinds de invoering van dienstverlening in 

het gemeentehuis wordt op afspraak iedereen op het afgesproken tijdstip geholpen. 

Doordat de afspraak van tevoren wordt gemaakt en bevestigt, kunnen mensen goed 

worden geïnformeerd over de gegevens die ze bij zich moeten hebben. Daardoor komt 

niemand meer voor niets naar het gemeentehuis. Er zijn veel positieve reacties. Op alle 

fronten wordt gewerkt aan verbetering van de dienstverlening. Zo is de publieksbalie van het 

gemeentehuis recent grondig verbouwd om mensen gastvrijer te kunnen ontvangen en hen 

beter van dienst te kunnen zijn. 

 

Communicatie met de omgeving 

De online- aanwezigheid en beschikbaarheid is aanzienlijk verbeterd:  

Er is een nieuwe website die volledig vraaggericht is opgebouwd, er wordt met WhatsApp 

gewerkt, zodat mensen ook via dat kanaal de gemeente kunnen bereiken, en de interactie 

op facebook is enorm vergroot. Steeds meer mensen weten de gemeente via dit kanaal te 

vinden en gaan met de gemeente en met elkaar het gesprek aan over zaken die in de 

gemeente spelen. Ook het aantal leden van het inwonerspanel is verdrievoudigd door 

actieve werving en actieve communicatie over resultaten van onderzoeken binnen het 

panel. De PvdA blijft hierin investeren en wil elk mogelijk middel benutten om met inwoners in 

gesprek te komen. 

 

Huisvesting vergunninghouders 

Door de enorme toename van het aantal asielzoekers kreeg de gemeente de verplichting 

om meer vergunninghouders te huisvesten, ruim twee keer het aantal van eerdere jaren. Om 

te zorgen dat aan deze verantwoordelijkheid kon worden voldaan zónder de bestaande 

wachtlijsten te verlengen, zijn met de Wooncompagnie meteen goede afspraken gemaakt 

over toewijzing van woningen én zijn/worden extra woningen gebouwd. 

 

Kwaliteitsverbetering en efficiencyslag in de ambtelijke organisatie: 

Er zijn ontwikkelingen in gang gezet waarmee het ambtelijk apparaat flink wordt afgeslankt 

zonder gedwongen ontslagen en tegelijkertijd is de dienstverlening aan de inwoners en 

ondernemers blijvend verbeterd. Dit is o.a. bereikt door intensief te werken aan optimalisatie 

van de werkprocessen. De doelstelling om in 2018 minimaal 1,5 miljoen netto besparing te 

realiseren op dit vlak wordt gehaald. 

 
Transitie sociaal domein / Wijkteams 

Er zijn vier multidisciplinaire wijkteams ingericht. Anders dan veel andere gemeenten kan 

hierdoor een groot deel van de hulpvragen zelf snel opgepakt worden, zonder door te 

verwijzen. Vraagt een probleem om meer specialistische kennis, dan kan de juiste hulp snel 

worden ingeschakeld doordat er nauw contact is met partners. Een cliënt hoeft zo nooit lang 

op hulp te wachten. Uit recent onderzoek blijkt dat de Schager cliënten deze werkwijze hoog 

waarderen. Ook de partners zijn zeer positief over de samenwerking met de wijkteams. 

Werk, Uitstroom Unit en Werkgeversservicepunt (WSP) 

“Mensen komen bij de gemeente binnen voor een uitkering, en gaan weg met een baan”, 

dat was de afgelopen jaren het credo van de succesvolle Uitstroom-Unit. Ondanks de 

economische tegenwind is het mogelijk gebleken het aantal uitkeringen terug te dringen. Dit 

is te danken aan de focus op werk en de nauwe samenwerking tussen de Uitstroom Unit en 

het Werkgeversservicepunt.  De PvdA wil alle activiteiten die gericht zijn op toeleiding naar 

werk onder één vlag brengen. De Uitstroom Unit, het Werkgeversservicepunt, 

werkervaringsplaatsen en begeleiding naar en op de werkplek kunnen dan nog beter op 
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elkaar afgestemd worden en het succes verder versterken. Er wordt samen gewerkt met de 

andere gemeenten in de Kop en met de Arbeidsmarktregio Noord-Holland-Noord. 

Minimabeleid  

Niemand tussen wal en schip, dat is wat de PvdA belooft. Van iedereen die dat kan wordt 

gevraagd om zijn steentje bij te dragen. Wie daar niet toe in staat is, kan op ons rekenen. Er 

zijn tal van voorzieningen gecreëerd om te zorgen dat niemand iets tekort komt. Naast de 

standaard-voorzieningen heeft de PvdA er voor gezorgd dat er extra voorzieningen zijn 

gekomen zoals: 

- de Voedselbank,  

- Collectieve ziektekostenverzekering,  

- Meedoen Noordkop (Kindpakket 0-18 jaar (€ 350,- per kind + ouderenpakket € 350,- + 

welzijnsbudget tegen eenzaamheid € 500,-) 

- Noodfonds,  

- bijzondere bijstand 
 

Mantelzorgbeleid:  

Er wordt geëxperimenteerd met maatwerk. De wijkteamconsulenten kijken niet meer alleen 

naar de zorgvrager, maar altijd ook naar de mantelzorger. Wat heeft deze nodig om de 

mantelzorg vol te kunnen houden? Dit kan van alles zijn, van respijtzorg tot een aanpassing 

aan het huis. De wijkteams werken nauw samen met het mantelzorgcentrum. 

 

Voorzieningen op peil houden 

Bibliotheekwerk naar de scholen: Door intensieve samenwerking tussen bibliotheken, scholen 

en gemeente is het gelukt 4 ton te bezuinigen zonder bibliotheken te hoeven sluiten. 

Schoolbussen die eens in de 2 weken langs school kwamen worden vervangen door 

bibliotheekvestigingen ín de scholen, die dus 5 dagen in de week beschikbaar zijn, 

compleet met (vrijwillige) bemensing.  Met tal van ketenpartners wordt strijd gevoerd tegen 

laaggeletterdheid. 

Accommodatiebeleid 

Alle accommodaties worden in stand gehouden om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid 

van alle woonkernen te behouden. De gemeente alsmede de verenigingen leveren hier een 

substantiële bijdrage aan.  Het ingezette beleid is duurzaam. 
 

Pilot Integrale Aanpak Jeugd 

Onze jeugd, onze toekomst. Onder deze naam is gestart met een integraal programma om 

te zorgen dat de jeugd in Schagen veilig en gezond kan opgroeien, dat ze zich optimaal kan 

ontwikkelen en plezier maken op een manier die veilig is en acceptabel voor hun omgeving. 

In het afgelopen jaar deed zich een kans voor toen signalen binnenkwamen van overlast 

door twee jeugdgroepen. Door intensieve samenwerking van de wijkteams met 

signaleerders, politie en andere partners, met ouders en vooral met de jongeren zelf, zijn 

mooie resultaten behaald. De overlast is volgens de signaleerders grotendeels opgelost; de 

jeugd heeft nu een geschikte plek om te ‘hangen’ en weet de wijkteams te vinden voor een 

luisterend oor, advies of hulp. De PvdA vindt dat we moeten blijven investeren in deze 

belangrijke verbinding. 
 

Gezonde jeugd 

Het programma Jongeren Op Gezond Gewicht (Jogg) heeft tot doel om overgewicht bij 

kinderen terug te dringen en te voorkomen door gedragsverandering en bewustwording bij 

kinderen en hun ouders. Een voorbeeld is aanpassing van beleid op scholen en 

kinderopvang  om kinderen meer water te laten drinken in plaats van zoete drankjes. Via 

Sportservice worden Sportontmoetingsdagen georganiseerd en Jeugd Sport Promotie, 

Kennismakings-programma’s om kinderen enthousiast te maken voor een sport. 
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Er wordt gericht aandacht besteed aan alcohol- en drugsgebruik onder minderjarigen. In 

samenwerking met de horeca, via het inwonerspanel, facebook en leerlingenraden wordt 

geïnvesteerd in bewustwording en handhaving. Een actieve campagne is erop gericht om 

initiatieven van inwoners op dit gebied te faciliteren. 

 

Masterplan onderwijshuisvesting 

Samen met de onderwijsbesturen van het primair onderwijs is  het Masterplan 

onderwijshuisvesting ontwikkeld. Het masterplan heeft het mogelijk gemaakt dat tussen 2013 

t/m 2017 vijf scholen ingrijpend zijn gerenoveerd of nieuwbouw krijgen: De Aloysius, de 

Julianaschool, de Doorbraak, de Sint Josephschool (in Sint Maartensbrug) en De Brug in 

Burgerbrug. De komende jaren komen aan de beurt De Nico Tinbergen, de Tender, de 

Wegwijzer, de Vogelweid, de Antonius, de gymzaal in de Waldervaart, en de burg. de 

Wildeschool,  allen in Schagen en de St Jan in Waarland. 
 

Subsidiebeleid 

In 2014 is het nieuwe subsidiebeleid vastgesteld, met de volgende accenten:  

Onze jeugd heeft de toekomst, of het nu gaat om sport of cultuur. Daarom ontvangen 

verenigingen subsidie op basis van het aantal jeugdleden. 

Ook voor de ouderen is het belangrijk dat zij blijven bewegen. Dit wordt gesubsidieerd en wel 

onder de noemer “meer bewegen voor ouderen”. 

De PvdA vindt het belangrijk dat ouderen elkaar blijven ontmoeten, zodat zij langer in hun 

eigen omgeving kunnen blijven wonen en een goed sociaal netwerk houden. Er wordt een 

pilot in 2018 gestart in Petten, ’t Zand en Callantsoog met als doel bij succes dit ook in andere 

dorpen en wijken uit te rollen. 

Gelukslessen in het voorgezet onderwijs: door deelname aan deze lessen door middelbare 

scholen te bevorderen, wordt bijgedragen aan de weerbaarheid en het emotioneel welzijn 

van jongeren.  

Subsidie aan de muziekscholen en muziekverenigingen is geharmoniseerd. 
 

Vluchtelingenbeleid 

Na de hoge instroom van asielzoekers in 2015 werd dit  veel lager. Een asielzoekers- centrum 

in Schagen is daarom op dit moment niet nodig. Wel is tijdelijke opvang voor 

vergunninghouders succesvol in Petten gerealiseerd. Stichting Vluchtelingenwerk verzorgt 

voor de gemeente de begeleiding van de vergunninghouders, zodat nieuwkomers snel 

wegwijs zijn in onze gemeente. Met Wonen Plus Welzijn zijn afspraken gemaakt om, samen 

met St. Vluchtelingenwerk, de integratie van vergunninghouders te stimuleren. 

Woningmarkt versneld.  

Met strak beleid wordt er weer door de hele gemeente gebouwd. We sporen ontwikkelaars 

aan snel woningen te realiseren, veel plannen zijn weer bezig, enkelen zijn gestopt. We 

realiseren woningbouw in alle kernen, passend bij de lokale vraag. 

 

2017 

Schagen – Nes Noord   63 waarvan 7 huur 

Schagen-Beethovenlaan   48 huurwoningen 

Schagen –Lauriestraat blok 3  10 woningen 

Schagen –Lauriestraat blok 4  10 woningen 

Schagen-Watermolen     5 woningen 

Schagen-westerpark/waterval  20 woningen 

Halerweg 13       2 woningen 

Noord 28      1 woning    Totaal 159 woningen 

 

Warmenhuizen Oud Wulpendorp 2   1  woning 
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De Groet 1 en 3     2  woningen 

Theresiaplein 6     1  woning 

Warmenhuizen Gaspad en Oudewal  4 woningen Totaal 8 woningen 

 

Callantsoog Noordschinkeldijk    1 woning 

 

Waarland Supermarkt fase 1   16 woningen 

Beemsterboerweg 7      3 woningen 

Waarlandseweg 19a      2 woningen 

Bowlingbaan herbouw Kerkstr 40    2 woningen 

Kerkstraat 1, Veluweweg 16a, b c    3 woningen Totaal 26 woningen 

 

Kanaalkade 24 ’t Zand     1 woning 

 

Schagerbrug Grote Sloot 310 en 

P. Ottstraat       9 woningen 

Korte Ruigeweg 14      1 woning 

Grote Sloot 433      1 woning   Totaal 11 woningen 

 

St Maarten Dorpsstr 17 witte kool  14  woningen 

 

2018 

Schagen Nes Noord   39 woningen 

Schagen Laan 17   24 woningen 

Schagen Buiskoolstraat      6 woningen Totaal 69 Woningen 

 

Warmenhuizen centrumgebied 24 woningen 

Moorsmeer 32      2 woningen 

Oostwal 84      1 woning 

Warmenhuizen –Stationstr 22    5 woningen 

Huisweid-bedrijfswoningen  13 woningen Totaal 45 woningen 

 

Tuitjenhorn-Bladstraat inbrei    7 woningen 

Tuitjenhorn –Kerkbuurt 24    9 woningen 

Tuitjenhorn Sportlaan 25,29 13a   7 woningen 

Sportlaan 47a      2 woningen Totaal 25 woningen 

 

Callantsoog Dorpsweg 28 (Dixiebar)   7 woningen 

Dorpsweg 15      2 woningen Totaal 9 woningen 

 

Waarland Supermarkt fase 2    6 woningen 

Weelweg 30      4 woningen 

Slootgaardweg 6     6 woningen 

Handbalvelden, CPO     8 woningen Totaal 24 woningen 

 

’t Zand oost      2 woningen 

’t Zand noord    25 woningen Totaal 27 woningen 

 

Verplaatsing bouwbedrijf Ott Sb  1 woning  

 

Collectieve vraag starters D’horn 10 woningen 
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Petten Ketelduinweg Kuiper etc 19 woningen 

Petten 1945-plaza   12 woningen Totaal 31 woningen 

 

St Maarten Breelandsweg 7-11  

Groenedijk 16-18     2 woningen 

Groenedijk 4 t/m 10     2 woningen 

Stroet 86      1 woning 

Rijperweg 58a      1 woning Totaal 6 woningen 

 

Oudesluis De Akker 27    1 woning 

 

St Maartensvlotbrug Belkmerweg 87a 1 woning 

 

St Maartensbrug oude schoollocatie   7 woningen 

 

Burgerbrug Grote Sloot 121     1 woning 

Grote Sloot 108 en 118    15 woningen 

Nieuwe schoollocatie       2 woningen 

Belkmerweg 20       1 woning Totaal 19 woningen 

 

Voorweg (Boskerpark) Callantsoog    14 woningen 

 

De Nijs Schoorldam        4 woningen 

 

2019 

Schagen Nes Noord      46 woningen 

Schagen Sportlaan/regioplein    58 woningen 

Muggenbrug Zuid/Tjallewal-Oost      2 woningen 

Westerpark-plan huurwoningen    36 woningen huur 

Schagen Nieuwstr uitbr Makado    14 woningen Totaal 156 woningen 

 

Warmenhuizen centrumgebied    24 woningen 

Warmenhuizen Torenven     13 woningen 

Trambaan 30         6 woningen Totaal 43 woningen 

 

Tuitjenhorn Delftweg 16       4 woningen 

Extra woningen Bogtmanweg    10 woningen Totaal 14 woningen 

 

’t Zand Noord       25 woningen 

 

Schagerbrug Grote Sloot (USP)    40 woningen 

 

St Maarten Rijperweg  10a       1 woning  

 

T o t a a l       778 woningen 

 

Bedrijventerrein Kolksluis in 't Zand is uitgebreid  

Na een intensieve lobby bij de provincie is bereikt dat het bestemmingsplan onherroepelijk is 

vastgesteld. De provincie is niet in bezwaar gegaan; bedrijven in ’t Zand kochten de locatie 

en bouwen zelf. Bedrijven mogen groeien, dat is goed voor de economie en 

werkgelegenheid 
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Structuurvisie Petten  

De structuurvisie is uitgevoerd, met een nieuw plein, een prachtig strand en nog plannen in 

het verschiet (strandhuisjes en twee strandpaviljoens). Behalve het plein zijn er nieuwe 

parkeerplaatsen, een nieuw paviljoen aan het strand en strandtrappen gerealiseerd. Dit 

betekent veilig wonen achter de zeewering, met economische kansen voor Petten 

Niet alles is ideaal, waaronder de invalidenopgang naar het strandpaviljoen Zee en Zo. De 

PvdA is van mening dat ook invaliden gemakkelijk op het strand moeten kunnen komen. 

Participatie 

Buren, dorpsraden en andere belanghebbenden worden zoveel mogelijk bij plannen 

betrokken. 

Bij kleinschalige plannen wordt rechtstreeks met buren overlegd en bij grotere plannen wordt 

een klankbordgroep gevormd. Inwoners hebben een veel groter belang bij hun directe 

omgeving dan de gemeente, zij verdienen een belangrijke stem als daarin iets verandert. 
 

Verbouwing gemeentehuis in plaats van nieuwbouw 

Het idee om een nieuw gemeentehuis te bouwen is, zoals in 2012 was afgesproken, los ge 

laten en ook de dure uitbouw is er niet gekomen. In plaats daarvan is gekozen voor een 

interne verbouwing en flexibel werken. Zo leidt huisvesting van de gemeente niet tot 

onnodige kosten voor de gemeenschap. 

 

Warmenhuizen Centrum samen met inwoners en Albert Heijn ontwikkeld. 

De samenwerking met de ontwikkelaar is stopgezet om ruimte te geven aan de ideeën van 

inwoners en ondernemers. Er is in gesprek gegaan met de dorpsraad, inwoners en de Albert 

Heijn. AH heeft eigen kavel ontwikkeld, en inwoners hebben meegedacht over het project 

huizenbouw. Zo maakten we de wensen en plannen van de omgeving mogelijk. 
 

 De supermarkt in Waarland is er! 

Actieve lobby is  succesvol geweest. Zo blijft de PvdA  investeren in de leefbaarheid van 

kernen in de hele gemeente. 
 

150 extra sociale huurwoningen  

Met Wooncompagnie en de huurdersverenigingen zijn er goede afspraken gemaakt. 

De eerste 48 huurwoningen zijn in aanbouw en de volgende plannen zijn in voorbereiding. Als 

een van de eerste gemeenten in Nederland heeft Schagen hierover prestatieafspraken 

gemaakt. Zo wordt gewerkt aan het terugdringen van wachtlijsten in de sociale huursector. 

 

Minder regels  

Inwoners moet het makkelijker gemaakt worden om plannen snel uit te voeren. Daarom is het 

welstandbeleid en afwijkingenbeleid veel eenvoudiger gemaakt en bouwvergunningen 

worden nu sneller verleend. Eenvoudige bouwvergunningen worden verstrekt binnen 7 

werkdagen. Het welstandsbeleid is teruggebracht van 900 pagina’s in drie welstandnota’s tot 

slechts 30 pagina’s in de Reisgids Ruimtelijke Ontwikkeling.  En ook het afwijkingenbeleid is op 

die wijze vereenvoudigd.  

 

Agrarische bouwblokken naar de maximale provinciale grens van 2ha. 

Intensieve lobby voor meer ruimte bij de provincie heeft haar vruchten afgeworpen. De regel 

“Ruimte voor Ruimte” wordt toegepast. De standaard groeimogelijkheden zijn verruimd via 

eenvoudige wijzigingsbevoegdheid in de bestemmingsplannen. Bedrijven mogen groeien, 

dat is goed voor de economie en werkgelegenheid 

  



 

8 

Meer bekendheid van ons gebied bij toeristen 

Door regionale samenwerking in toeristische promotie wordt de bekendheid van ons gebied 

vergroot bij toeristen. Door aan te sluiten bij het programma Holland boven Amsterdam is er 

meer geld beschikbaar voor toeristische promotie. Er is zoveel moois te bieden, dat mag 

iedereen weten! 
 

De Kop Werkt! 

Met 15 miljoen euro van de Provincie is het Ruimtelijk en Economisch investeringsprogramma 

De Kop Werkt! verdubbeld. Het regionaal investeringsprogramma is vastgesteld.  

Samen werken we aan een vitale toekomst in de Noordkop 

 

Duurzaamheid 

Duurzaamheid is belangrijk voor mens en milieu en uiteindelijk ook voor de portemonnee van 

de burger. We geven de aarde uiteindelijk door aan onze kinderen, daarom is de PvdA 

graag duurzaam.  

Alle scholen in de gemeente zijn voorzien van zonnepanelen; 

Er is gestart met de vervanging van 10.000 ouderwetse lichtmastarmaturen naar moderne, 

energiezuinige ledverlichting.  

Er zijn laadpalen geplaatst ter bevordering van minder milieubelastend elektrisch rijden 

binnen de gemeente Schagen. 

Door de nieuwe afvalinzameling wordt het hergebruik gestimuleerd van grondstoffen (plastic, 

oud papier en gft), wordt restafval verminderd en wordt voor een betaalbare 

afvalstoffenheffing gezorgd. 

Participatie van inwoners in de openbare ruimte 
Onze mooie gemeente houden we aantrekkelijk door de ruimte in te richten en te onderhouden in nauwe 

samenwerking met partners én inwoners. 

Aanleg van natuurspeelpark Roockerhuys. We bieden meer mogelijkheden voor 

adoptiegroen. 

Via veldbezoeken en nauw contact met dorpsraden blijven we in contact met inwoners en 

geven we samen invulling aan plannen voor ons openbaar gebied. Als gemeente nemen 

we steeds meer een faciliterende rol aan. “Ja, mits” en “Samen bereiken we meer” zijn de 

kernbegrippen.  

Onkruidbestrijding wordt nu uitgevoerd door cliënten in het kader van de Participatiewet en 

Noorderkwartier. Zo dragen we bij aan een mooie fysieke omgeving én aan onze 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

We hebben verbetering van de speeltuinen gerealiseerd waarbij de bewoners een actievere 

rol vervullen in het meedenken én het beheer. 

Instandhouding én verbetering van de openbare ruimte 

Ondanks de gevolgen van de crisis en recessie (2013 tot en met 2016)is  het maximale 

gehaald uit de buitenruimte, die ook met minder financiële middelen uitstekend is beheerd: 

veilig, duurzaam, schoon en uitnodigend om in te vertoeven. 

De beleving en functionaliteit van de openbare ruimte is op verschillende punten verbeterd 

door de realisatie van parkeervoorzieningen, de renovatie van de Oude Slotstraat en de 

Landbouwstraat en er is gestart met de aanleg van ‘De ontbrekende schakel’. 

Ook is begonnen met de aanplant van 500.000 nieuwe bomen. 
 

Geen lasten naar de toekomst doorschuiven 
De PvdA zorgt voor een zuivere begroting die de komende jaren sluitend is waardoor de 

toekomstige generaties niet opgezadeld worden met schulden. Er wordt geen geld geleend 

om nu wegen, plantsoenen, parken en dergelijke op te knappen. De kosten hiervoor worden 

meteen betaald. Iedere euro van het budget dat hiervoor beschikbaar is gaat direct de 
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openbare ruimte in, in plaats van dat we daarvan rente betalen. De leningen die er nog zijn 

worden afgelost. In totaal waren er in 2013 24 miljoen aan leningen. Daarvan is 12 miljoen 

afgelost.  

 

Een zo laag mogelijke lastendruk 

Geprobeerd wordt de stijging van de lastendruk zo laag mogelijk te houden. Dat wordt 

gedaan door ook te kijken hoe er op een andere manier inkomsten kunnen worden 

gegenereerd. Bijvoorbeeld door snippergroen te verkopen. Ook is er kritisch naar huur- en 

pachtovereenkomsten gekeken: prijzen zijn marktconform. Dat betekent dat oude 

contracten, die jaren niet geïndexeerd zijn en op oude grondprijzen gebaseerd, aangepast 

zijn als daar een mogelijkheid voor was. Ook zijn de leges nagenoeg kostendekkend, 

waardoor inwoners niet te veel leges betalen voor het product en de lasten eerlijk verdeeld 

worden. Daarnaast worden leges geheven op kabels en leidingen, waardoor andere 

heffingen minder hoeven te stijgen. Er wordt geen hondenbelasting en parkeerbelasting 

geheven. 

In 2016 is gekozen voor een ozb-stijging van 9% om voor de inwoners alle accommodaties 

(buitensportaccommodaties, dorpshuizen, sporthallen sportzalen gymzalen en zwembaden) 

open te kunnen houden. Het tarief van de afvalstoffenheffing is kostendekkend gemaakt. 

 

Gezond financieel beleid, taakstelling van € 1,5 miljoen structureel op de apparaatskosten 

De afgelopen jaren is er  flink bezuinigd op de ambtelijke organisatie. Op dit moment is 2/3 

van de taakstelling gerealiseerd. Het doel is om in 2018 de taakstelling van € 1,5 miljoen 

structureel gerealiseerd te hebben. Op de formatie is eveneens bezuinigd. Ten opzichte van 

2012 is de formatie met 53 fte gedaald. Dit is exclusief de nieuwe taken die erbij kwamen in 

het sociaal domein vanwege de decentralisaties in 2015. Daarnaast is er bezuinigd op één 

van de wethoudersposten met 50%. 

 

Heldere informatie en communicatie over belangenafweging en keuzes 

Er is een meerjarenvisie vastgesteld, zodat inwoners weten wat zij de komende jaren van de 

gemeente mogen en kunnen verwachten. Niet alleen wát er precies gedaan moet worden, 

maar ook wat dit financieel betekent. De programmabeegroting is helemaal digitaal. Op die 

manier kunnen inwoners zien welke financiële keuzes er gemaakt zijn. Ook is er een 

begroting in 1 oogopslag. Zo is in één blik te zien waar het geld aan besteed wordt en wat 

de beloften voor het komende jaar zijn. 

 

De gebiedsvisie Sint Maartenszee wordt uitgevoerd 

Samen met inwoners en ondernemers wordt de bestaande gebiedsvisie in concrete acties 

vertaald. Er is  een aparte website gemaakt waarop staat wat er allemaal te gebeuren staat: 

schagen.nl/SintMaartenszee. 

 

Bij aanbestedingen wordt een programma van eisen opgesteld waarbij rekening wordt 

gehouden met de mogelijkheden van het lokale bedrijfsleven. 

In ons inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van 

het lokale bedrijfsleven. Bij het opstellen van een programma van eisen wordt een analyse 

gemaakt van potentiële inschrijvers, waarbij rekening wordt gehouden met het lokale en 

regionale MKB. 

 

Alles wat de PvdA wil doen en laten moet bijdragen aan het geluk van de inwoners 

Er is onderzoek gedaan naar hoe gelukkig de inwoners zijn en op welke wijze de gemeente 

aan dit geluk kan bijdragen. Van invloed zijn zaken als het hebben van werk, of iemand zich 

verbonden voelt met zijn buurt, of iemand een sociaal vangnet heeft in tijden als dat nodig is. 

Maar ook of iemand vertrouwen heeft in de gemeente. Uit het onderzoek blijkt onder andere 

dat inwoners van de gemeente Schagen zich sterk verbonden voelen met hun buurt en dat 
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zij vaker kunnen rekenen op mensen in de buurt dan gemiddeld in Nederland. Dit is 

belangrijk omdat dit bijdraagt aan hoe tevreden mensen zijn over hun leven en hoe zinvol zij 

hun leven vinden. Door dit onderzoek is nu veel beter bekend hoe de gemeente kan 

bijdragen aan het geluk van de inwoners.  

Deze kennis wil de PvdA omzetten in concrete acties. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PvdA: zeker nu! 
 
 


