VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA SCHAGEN
Inleiding
We zijn nu bijna vijf jaar na de gemeentelijke fusie van de drie oude gemeenten
Harenkarspel, Schagen en Zijpe. In de inleiding van het verkiezingsprogramma 2012
gaven wij aan waar wij als PvdA voor staan:
•

een samenleving waarin iedereen een volwaardige plaats heeft en kan behouden

•

een samenleving waar al onze kinderen goed onderwijs ontvangen

•

een samenleving waaraan ook onze ouderen actief kunnen blijven deelnemen

•

een samenleving met voldoende voorzieningen voor de hele gemeenschap

Wij hebben als PvdA ons woord gehouden. En dat was bepaald niet makkelijk. Er moest
flink bezuinigd worden. De transitie in zorg was een enorme klus, die door onze
wethouder op Welzijn uitstekend gedaan is. Als een van de zeer weinige gemeenten in
ons land is dit ons gelukt! Maar hiervoor was het noodzakelijk dat de gemeentelijke
belastingen verhoogd werden. De leefbaarheid in de kernen blijft daardoor
gegarandeerd. Sportvoorzieningen, zwembaden etc. zijn in stand gebleven door
intensieve samenwerking met de verenigingen en de inwoners.
De PvdA maakt waar wat ze belooft:
•

samen werken aan een actieve en betrokken samenleving

•

eerder voor mensen kiezen dan voor stenen

•

eerder voor het behoud van voorzieningen voor de burgers dan voor wegen

•

eerder voor het milieu en voor energiebesparing dan voor korte termijn winst

We hebben waargemaakt wat we u beloofden en zullen er alles aan doen om waar te
maken waar wij in de komende raadsperiode voor gaan. Wij zijn een partij waarop u
kunt bouwen!
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1 Zorg
De PvdA gaat voor:
•

Maatwerk leveren bij het voeren van sociaal beleid

•

Voor zorgprofessionals ruimte creëren voor medemenselijkheid

•

Goede voorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking

•

Begeleiding naar onderwijs, werk of vrijwilligerswerk

•

Regelingen voor minima zoals b.v. Meedoen in de Noordkop, collectieve
ziektekostenverzekering en gemeentelijk noodfonds

•

Ondersteuning vrijwilligers Wonen plus Welzijn

•

Ondersteuning Vluchtelingenwerk Schagen

•

Samenwerking in de Noordkop versterken, en de efficiency en effectiviteit
ervan vergroten

•

Stimuleren en ondersteunen van Graag Gedaan

•

Wekelijks spreekuur door specialist in kinderpsychiatrie bij huisartsen

Inleiding
We worden ouder, moeten langer thuis blijven wonen en langer meedoen in de maatschappij.
Heel positief, natuurlijk. Maar het betekent ook dat de vraag naar zorg en hulp toeneemt. We
gaan naar een maatschappij waarin iedereen meedoet door zo lang mogelijk de regie te houden
en elkaar te ondersteunen. Om beter aan te sluiten bij de wensen en mogelijkheden van onze
inwoners is voortaan het uitgangspunt wat mensen wél kunnen in plaats van wat ze niet
kunnen. In een samenleving waarin iedereen meedoet zorgen we vanzelfsprekend voor elkaar
en laten we niemand tussen wal en schip vallen.
Actiepunten
Doen wat nodig is betekent ook dat niet iedere inwoner dezelfde ondersteuning nodig heeft.
Mensen en hun omgeving zijn verschillend en dat vergt maatwerk. De afgelopen jaren zijn voor
de PvdA een zoektocht geweest om het te voeren sociaal beleid af te stemmen op het gewenste
maatwerk van de inwoners. De PvdA wil dan ook de komende jaren het ingezette beleid
voortzetten en waar nodig verbeteren. Dat doen we vooral door goed te luisteren naar onze
inwoners en belangengroeperingen, maar ook naar de zorgaanbieders. Van belang is ook dat
zorgprofessionals de komende jaren weer ruimte krijgen voor medemenselijkheid en
compassie. Extra alert zullen we de komende jaren zijn op de overbelasting van mantelzorgers.
Medemenselijkheid in antwoord op een gezondheidszorg die, net als de rest van de
samenleving, de voorbije decennia verzakelijkt en verhard is. Dus wat de PvdA betreft zinnige,
zuinige en zorgzame zorg!
De PvdA heeft in de afgelopen periode ingezet op het voorkomen dat jongeren in de jeugdzorg
terecht komen. Dat is gebeurd door extra inzet op het jongerenwerk en schoolmaatschappelijk werk.
Voorts is door de PvdA ingebracht een wekelijks spreekuur bij alle Schagen huisartsen te laten
houden door een specialist in jeugdpsychiatrie. In de gemeente Leeuwarden zijn hiermee
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opzienbarende resultaten behaald. Verwacht wordt dat dit in 2018 van start gaat. Behalve de ouders
zullen ook de schoolbesturen en verenigingen een bijdrage moeten leveren aan het gezond en
gelukkig groot worden van onze kinderen. De PvdA is van mening dat ook hiervoor door de
gemeente extra inzet gepleegd moet
Regionale samenwerking
Momenteel wordt uitvoering gegeven aan het project “De Kop werkt”. Dit project richt zich
vooral op het regionaal economisch beleid en de bereikbaarheid van de Kop. De vier gemeenten
dragen hieraan € 15 miljoen bij en de provincie Noord-Holland ook nog eens € 15 miljoen. In
2017 zijn hiervoor per gemeente tal van projecten aangewezen waaraan uitvoering wordt
gegeven.
Actiepunten
De tijd zal het leren of deze samenwerking succesvol is. Samenwerking bij de inkoop van zorg
met Den Helder en Texel is succesvol gebleken en ook de samenwerking op Noord-HollandNoord (17 gemeenten) is voor wat betreft b.v. de complexe jeugdzorg en Veilig Thuis tot op
heden succesvol. Voor toekomstige samenwerking geldt dat de gemeente Schagen daarvan een
substantieel voordeel moet hebben en efficiency en effectiviteit vooraf concreet zijn bewezen.

2 Wonen
De PvdA gaat voor:
•

Uitbreiding woningbouw buiten bebouwd gebied bij de grote kernen

•

Vraaggestuurd bouwen

•

Goede en voldoende huisvesting voor seizoensarbeiders uit de EU landen

•

Doorstroming van sociale huurwoning naar seniorenwoning voor de zelfde
huurprijs

Uitgangspunten
Overheid, markt, maatschappelijk middenveld en gemeenschap. Samen staan we aan het begin
van een nieuwe periode . De tijd van grote groei is voorbij. Nieuwe kansen bieden zich aan in de
vorm van kleinschalige, innovatieve projecten op de beste locaties. De woningmarkt trekt weer
aan en voor de gemeente Schagen ziet de PvdA terugkijkend en vooruitkijkend een aantal
duidelijke trends.
De belangrijkste zijn:
Sterk veranderende huishoudenssamenstelling door:
•

toename van het aantal ouderen, mensen met een beperking en dementie (vergrijzing);

•

meer kleine huishoudens en minder huishoudens met kinderen (individualisering en
emancipatie); in de gemeente is de trek naar de stad Schagen zichtbaar;

•

meer inwoners in de stad Schagen zich vestigen dan er vertrekken. Zo is er vraag naar
het wonen in de stad Schagen bij senioren vanwege het voorzieningenniveau.

3

Actiepunten
De PvdA vindt dat samen met dorpsraden, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en
burgers de schaarse ruimte moet worden ingericht. Met schaarse ruimte wordt hier bedoeld de
ruimte die de Provincie Noord-Holland de gemeente laat om te bebouwen. Over het algemeen
moet dat op de lege plekken binnen het bebouwd gebied zijn. Uitbreidingen buiten het bebouwd
gebied zouden echter nog mogelijk moeten zijn in de stad Schagen, Warmenhuizen en
Tuitjenhorn en ’t Zand. Verder moet in de kleine kernen vooral gebruik gemaakt worden van
inbreilocaties en transformatie van oude, kleine bedrijventerreinen tot woningbouwlocaties.
Essentieel is de keuze voor het energieneutraal en leeftijdsbestendig bouwen van woningen
voor starters, senioren, en zorgbehoevenden. De gemeente moet waar mogelijk lokale
initiatieven faciliteren en stimuleren. Met woningbouwcoöperaties moet een overeenkomst
gesloten worden om senioren die een grote sociale huurwoning achterlaten, een
seniorenwoning aan te bieden tegen dezelfde huurprijs. Vraaggestuurd bouwen en ontwikkelen,
oftewel datgene bouwen wat de consumenten willen, dus het type woning, type woonmilieu, in
een stijl op de plek die men wil, tegen de (huur)prijs die men kan betalen.

3 Duurzaam en circulair Schagen
De PvdA wil een energieneutraal Schagen waarin de gemeente een belangrijke regierol
heeft in 2040 bereiken door:
•

Goede glasvezelverbindingen

•

de deeleconomie, zoals het delen van de auto, gereedschap etc. stimuleren

•

WarmteKoude opslag

•

Warmtenet

•

faciliteren van energiecoöperaties zoals inkoopacties zonnepanelen

Inleiding
Op 4 december 2016 werd in Parijs het Klimaatakkoord ondertekend door 55 landen. Daarin werden
afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen, zodat de
klimaatopwarming beperkt blijft tot 1,5 of 2 graden Verder moet er een eind komen aan het gebruik
van fossiele brandstoffen, aangezien dit een belangrijke oorzaak is van de overmatige CO2-uitstoot.
Het landelijke verkiezingsprogramma van de PvdA geeft de gemeente de regierol om de
doelstellingen van het Klimaatakkoord te kunnen behalen. In de Energieagenda heeft Schagen
voor 2020 een hogere doelstelling dan het Landelijke Energieakkoord. Maar het
Klimaatakkoord van Parijs vraagt om meer ambitieuze doelstellingen, in ieder geval reductie
CO2 van 40 % in 2030.

Actiepunten
Energieneutraal Schagen staat genoemd in 2040/2050. De PvdA wil dit naar voren halen.
Energieneutraal Schagen zou al in 2040 behaald kunnen worden. Om de energietransitie naar
CO2 neutraal te bereiken minimaal in 2040 - en dus geen aardgas meer te gebruiken - zal de
gemeente Schagen voor 2020 een Warmteplan moeten opstellen. Ook de nieuwe Omgevingswet
biedt hier de instrumenten voor.
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PvdA wil dat de gemeente hierover de regie voert door een stappenplan voor deze
Energietransitie uit te werken, waar liggen de kansen en waar is meer inspanning voor nodig.
Dit stappenplan wil de PvdA per wijk en kern uitwerken. Op grond hiervan stelt de raad een
Warmteplan vast, zodat nieuwbouw gebouwd wordt zonder aardgasaansluiting . Hiermee loopt
de PvdA vooruit op Rijksbeleid om verplichting tot aardgasaansluiting te wijzigen naar een
recht op warmte. Door tijdig met bewoners en bedrijven dit proces te gaan inzetten , is Schagen
op de toekomst voorbereid. Ook de kansen van een circulair Schagen wil de PvdA hiervoor
benutten. Een Warmtenet Warmenhuizen is hiervan een goed voorbeeld. De warmte die de
bedrijven als Vezet en Bejo over hebben , kunnen worden ingezet als eerste bij de
nieuwbouwplannen. Ook geothermie en WarmteKoude opslag, zijn kansen.
De PvdA wil behalve deze maatregelen , energiebesparing als eerste blijven stimuleren.
Energiebesparing leidt direct tot minder woonlasten. Behalve isolatiemaatregelen , gaat het ook
om gedrag. Een Pop upstore is dan ook gewenst, om winkelend publiek uit te dagen
energiebesparing en opwekking te gaan oppakken. Ook stimuleert de PvdA Schagen
samenwerking in Energiecoöperatie om als bewoners zelf het heft in handen te nemen. De
PvdA wil dit als overheid uitlokken en faciliteren door budget beschikbaar te stellen voor een
energiecoöperatie, en buurtinitiatieven als cofinanciering voor inkoopacties van isolatie en
zonnepanelen. Juist de inbreng in uren en middelen van bewoners is hierbij nodig.???
De PvdA wil dat de gemeente samen met de Wooncompagnie bij projecten voor sociale
woningbouw ervoor zorgt dat er per woning zonnepanelen op de daken komt. De PvdA wil hier
extra budget voor inzetten. De kost gaat hierbij voor de baat uit.
Circulaire economie: hergebruik van grondstoffen
De PvdA Schagen wil een radicaal duurzame, sterke en sociale economie. Centraal staat daarin
volledige werkgelegenheid en zorg voor iedereen. Onze economie moet daarom helemaal duurzaam
worden, zodat ook de volgende generaties welvarend kunnen zijn. De PvdA wil een circulaire
economie, omdat we de aarde niet willen opbranden en onze kleinkinderen nog bestaansmiddelen
overhouden. Daarnaast biedt een circulaire economie veel werkgelegenheid.
PvdA Schagen wil dit stimuleren en zorgen dat er zuinig met grondstoffen en energie wordt
omgegaan en alle reststromen worden benut. Dit heet circulaire economie: hergebruiken van de
grondstoffen. De centrale energievoorziening zorgt daarnaast voor minder geopolitieke
afhankelijkheid. Het gaat niet meer om het bezit maar om het gebruik.
De deeleconomie biedt ook flinke kansen, delen van je auto , gereedschap, huis, maar zonder dat we
ons uitleveren aan Über of Google.
Ook digitaal werken zorgt voor minder transportbewegingen. Goede glasvezelverbindingen zijn
hiervoor nodig. PvdA wil glasvezel mogelijk maken door investering vanuit bewoners , bedrijven en
door de gemeente te faciliteren.

4 Kennis en Onderwijs
De PvdA wil:
•

Binnen een straal van 10 km van de woonkern altijd een keuze voor alle
vormen van basisonderwijs

•

Onderwijsaanbod afstemmen op de sociale kaart
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•

Verregaande samenwerking tussen school, wijkteam en
schoolmaatschappelijk werk

•

Energy & Health campus door bouw van onderzoeksfaciliteiten en
huisvesting voor studenten op de Onderzoekslocatie Petten

Inleiding
De gemeente Schagen heeft een onderwijsaanbod waar elk kind van 0 tot 18 jaar terecht kan.
Dat betekent dat binnen de onderwijssector elk kind op de één of andere manier beschouwd
kan worden. Scholen in onze gemeente signaleren allerlei zaken, bijvoorbeeld hoogbegaafdheid,
dyslectie of adhd. De school moet voor kinderen een veilige omgeving zijn. Discriminatie op
scholen moet bestreden worden. Op het tegengaan van pesten, met name cyberpesten, zet de
PvdA zich samen met de scholen in. Ook sociale problematiek kan een school signaleren. De
PvdA streeft er naar om school nog meer te koppelen aan wijkteams, jeugdzorg en SchoolMaatschappelijk Werk.
Diversiteit in denominaties blijft ons streven. Ook in deze tijd van terugloop in
leerlingenaantallen willen we ervoor zorgen dat ouders kunnen kiezen voor openbaar,
katholiek of protestant christelijk onderwijs binnen een redelijke afstand. Besturen en
aanbieders van deze denominaties moeten daartoe de handen ineen slaan.
Meer en meer wordt data gebruikt om het onderwijsaanbod aan te scherpen. Sociale kaarten
van kernen en wijken kunnen de input zijn om in bepaalde situaties het aanbod aan te passen.
Een wijk of kern met een hoog analfabetisme heeft tot gevolg dat het taal- en leesonderwijs van
de school in deze wijk verhoogde aandacht zal krijgen. De PvdA wil de onderzoekslocatie Petten
uitbouwen tot een aantrekkelijke Energy & Health Campus om studenten en bedrijven te
werven. De samenwerking tussen onderzoeksinstellingen ECN, TNO met hoger onderwijs van
InHolland en TU-Delft zorgt voor internationaal hoogstaande research. Hiertoe moeten en
faciliteiten komen om studenten en trainees te huisvesten op het terrein en nieuwe
onderzoeksfaciliteiten als zonnelab en warmtelab. De combinatie met de nieuwe Pallas maakt
dat het een broedplaats kan worden voor innovaties en hoogwaardige werkgelegenheid op
gebied van energie en gezondheid.

5 Sport en gemeentepolitiek
De PvA gaat voor:
•

Intenser contact tussen sportverenigingen en de gemeente

Inleiding
Landelijk gaan discussies over grote issues als immigratie, voltooid leven, energietransitie en
nationale veiligheid. De PvdA wil lokaal de diepere betekenis van Sport en bewegen naar voren
brengen. Of het nu gaat om de strijd tegen obesitas, de hulp aan probleemjongeren, de diversiteit
aan bestuurstafels, de integratie van vluchtelingen of de sociale factor in de buurt. Sport kan het
verschil maken in een mensenleven. Maar er is een keerzijde. Veel clubs zoeken naar een evenwicht
in geldelijke middelen. Meer en meer komt het aan op een minimale bijdrage van de gemeente en
zelf de broek ophouden. Dat is ook wat wij voorstaan. Wel vinden we dat de gemeente clubs moet
steunen in het faciliteren met niet geldelijke middelen, zoals het ondersteunen van besturen bij het
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zoeken naar bestuursleden, het zoeken naar vrijwilligers, het ondersteunen van vrijwilligers met
apparatuur van de gemeente, etc. Kortom investeren in de toegevoegde waarde van het
verenigingsleven voor de gemeenschap.

Actie
De afstand tussen gemeentepolitiek en verenigingen willen we kleiner maken door
ontmoetingsavonden te organiseren voor politici en clubs in de breedste zin van het woord, dus ook
de biljartvereniging, de naschoolse opvang, de gymclub, etc.

6 Cultuur
De PvdA steunt:







Terugdringen van de laaggeletterdheid
Alle initiatieven en mogelijkheden van actieve en passieve
kunstbeoefening en – beleving
Permanente cultuureducatie binnen het basisonderwijs
Het werk van de Kunst en Culturele Advies Raad Schagen (KCARS)
Beleid op gebied gemeentelijke buitenkunst
Bescherming monumenten

Inleiding
In onze maatschappij is het steeds noodzakelijker om goed te kunnen lezen. Voor alles wordt
verwezen naar internet, kun je daarvoor niet goed genoeg lezen, dan ben je ernstig gehandicapt.
Dat geldt zowel voor het privéleven als deelname aan het arbeidsproces.
Onze inwoners kunnen een rijk cultureel leven hebben: er is een scala van activiteiten op
cultureel en kunstzinnig gebied. Aan zowel de actieve als passieve beleving hiervan kunnen veel
inwoners een blijvend geluksgevoel ontlenen. De PvdA is blij met alle initiatieven op dit gebied
en wil ervoor zorgen dat deze kunnen blijven bestaan. Hierbij wordt gedacht aan de kunstroutes
in Zijpe en Harenkarspel, kunstplein in de stad Schagen, zomerexposities o.a. in Warmenhuizen
en evenementen in Callantsoog, Schagerbrug en het Wildrijk. En ‘Montmartre’ tijdens enige
folkloreweken. Ondersteuning in welke vorm dan ook, moet kunnen worden geboden. Ook als
het gaat om eenmalige evenementen zoals bij het 400 jarig bestaan van Oudesluis.
Om kinderen al jong te laten kennismaken met diverse vormen van kunst en cultuur is door het
KCARS een pilot gestart om verenigingen in contact te brengen met het basisonderwijs,
waardoor een voortdurende stroom van cultuureducatie zou kunnen ontstaan. Zowel de
scholen als de verenigingen zouden hier hun voordeel mee kunnen doen. De gemeente/
wethouder heeft voor deze pilot geld vrij gemaakt. Als deze pilot is afgerond en succesvol
gebleken zal de gemeenteraad gevraagd worden vervolg financieel mogelijk te maken.
De KCARS is in het leven geroepen door de wethouder als adviesorgaan bij het ontwikkelen van
beleid en ondersteunt tevens de verenigingen door zinnige inleidingen tijdens de algemene
ledenvergaderingen, nieuwe projecten als bovenstaande pilot en de uitgave van het e- mail
maandblad Amuse. Ook de contacten tussen verenigingen zijn nuttig.
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Door alle bezuinigingen bij de overheid is er de laatste jaren minder aandacht geweest voor het
monumentenbeleid. Zowel de provincie als de gemeenten zijn gebouwen van
monumentenlijsten gaan schrappen. De PvdA vindt de kenmerkende monumenten binnen onze
gemeente, zoals kerken, boerderijen en molens zeer belangrijk. Ze vertegenwoordigen een
stukje cultuurbezit dat niet verwaarloosd mag worden.

Actiepunten
De PvdA stelt alles in het werk om de laaggeletterdheid terug te dringen. Een doelmatig
instrument hiervoor is onder andere het ‘Taalcafé’ in de bibliotheken van Schagen en
Tuitjenhorn. Daarom is het van belang dat de bibliotheken en alle vormen van bibliotheekwerk
in de stad en ook de dorpen blijft bestaan.
Er bestaan binnen onze gemeente veel muziekverenigingen/ - scholen, schildersclubs, toneelen dansmogelijkheden, noem maar op. Behalve aan geld is er ook behoefte aan atelier- en
expositieruimte, waarin de gemeente zou kunnen voorzien.
Door het zg. ‘kindpakket’ en het nog uit te werken ‘ouderenpakket’ wordt het ook minima
mogelijk gemaakt hieraan deel te nemen. De PvdA ondersteunt deze ontwikkeling van harte.
Dit geldt ook voor muziekonderwijs in de basisschool. Gebleken is dat kinderen door zelf
muziek te maken, daadwerkelijk met fysieke (melodie- ) instrumenten, slimmer worden en ook
beter presteren op andere schoolvakken. Bovendien groeit hun gevoel van eigenwaarde en de
mogelijkheid tot samenwerken. De PvdA stelt vast dat hiervoor een jaarlijks budget nodig is en
dat dit zeker in de toekomst verstrekt moet blijven worden.
De gemeentelijke binnen- kunst omvat ruim 300 werken, waarvan slechts een derde een plek
heeft gevonden in het verbouwde gemeentehuis. De overige werken zijn langdurig in bruikleen
gegeven aan het Regiuscollege, waar het samen met het reeds aanwezige bezit een collectie van
ruim 900 werken vormt. Voor het publiek is deze omvangrijke en interessante collectie echter
onzichtbaar geworden
De PvdA zou graag willen onderzoeken of het mogelijk is hiervoor een oplossing te creëren door
periodieke rondleidingen onder leiding van een kunstkenner te houden.
Wat betreft de buitenkunst: hiervoor is recentelijk door de gemeente een commissie benoemd
die door middel van gericht beleid jaarlijkse aankopen mogelijk zou moeten maken van werk
van lokale en regionale kunstenaars. Vorming van een beeldenroute door de stad Schagen, maar
ook daarbuiten, is daardoor mogelijk. De PvdA stelt voor deze te ontsluiten door een app op de
gemeentesite. Een dergelijke route is interessant voor onze inwoners en bezoekers en kan
bijdragen aan het geluksgevoel.

7 Verkeer en vervoer - Oog voor mobiliteit
Waar gaat de PvdA voor:
•

Een vrijliggend breed (solar)fietspad Dirkshorn-Schagen langs de N245, op
termijn verlengd van Alkmaar naar Schagen

•

Een fietspad door de duinen van Sint Maartenszee naar Callantsoog

•

Een vrijliggend fietspad langs de Dergmeerweg
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•

Rotondes in plaats van kruispunten waar het kan

•

Verbeteren verkeersveiligheid kruisingen Grote Sloot

•

Een sterke lobby om het fileleed bij de randweg Alkmaar op te lossen

•

Een sterke lobby bij de provincie om openbaar vervoer in de kop van
Noord-Holland te verbeteren en milieuvriendelijk, elektrisch te maken

•

Bij de reconstructie van de Schagerweg in Schagerbrug krijgt de
verkeersveiligheid bijzondere aandacht en een afsluiting voor het
vrachtverkeer naar Schagen vv behoort daartoe

•

Het blijven ondersteunen van het sociaal vervoer (Seniorenbus Zijpe,
Graag Gedaan Zijpe, Harenkarspel en Schagen en de Makadobus)

•

Het in stand houden en eventueel uitbreiden van de buslijnen

•

Goede bewegwijzering van fiets- en wandelroutes en energiezuinige
verlichting

Inleiding
Omdat vele wegen in Schagen eigendom zijn van het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, Provinciale- en Rijksoverheid zal de gemeente bij deze instanties (veelvuldig)
moeten aankloppen om de uitbreiding en aanleg van nieuwe infrastructuur te bewerkstelligen.
Oog voor mobiliteit betekent voor de PvdA ook het volgen van marktontwikkelingen zoals een
toename van internetwinkelen en de ontwikkeling van brandstofprijzen. Demografische
ontwikkelingen en nieuwe technologische ontwikkelingen spelen ook een belangrijke rol. Dit
zijn allemaal onderwerpen die het mobiliteitsgedrag van mensen beïnvloeden.
Actiepunten
Wat betreft verkeer en vervoer is het voor de PvdA topprioriteit dat iedereen zich veilig kan
voelen in het verkeer. De PvdA wil de bereikbaarheid op peil houden. Het openbaar vervoer en
de fiets vervullen hierbij een belangrijke rol. Van belang voor de leefbaarheid in de kernen is het
behouden van de buslijnen in de gemeente.
De oost-westverbindingen blijven een bron van aanhoudende zorg. We zetten in op een stevige
lobby bij de provincie voor een vaste verbinding bij Burgervlotbrug. Voordat zo’n vaste
verbinding gerealiseerd is, dienen er houten palen in de aanvoerroute na de bocht geplaatst te
worden, zodat het risico op kapotvaren van de vlotbrug verminderd wordt. Eventueel moet er
een reserve-vlotbrug worden aangeschaft.
Bij het vinden van oplossingen voor verkeersknelpunten kijken we eerst of de bestaande
infrastructuur slimmer en beter benut kan worden. Pas dan denken we aan uitbreiding en
aanleg van nieuwe infrastructuur. Strategische doelen zijn o.a. bereikbaarheid,
verkeersveiligheid, geluidshinder, klimaat/Co2 –emissie, reductie energieverbruik, gezondheid,
sociale rechtvaardigheid, sociale veiligheid. Thema’s zijn o.a. oplossingen van knelpunten
weginfrastructuur, fiets, openbaar vervoer, auto, parkeren, fietsparkeren, lopen,
goederenvervoer, schone voertuigen/brandstoffen en verkeersveiligheid.
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Hoewel gelet op de financiële consequenties en de urgentie van de te treffen voorzieningen het
niet reëel is om in dit programma een concrete prioritering te geven kunnen we wel aangeven
welke projecten voor ons van belang zijn. Zo streven wij naar meer elektrische laadpalen op
openbaar terrein, vaste oeverbindingen bij o.a. Burgervlotbrug, controle op verlichting en
vergunningen van brede landbouwvoertuigen, verlichting van fietspaden, opruimen van mest
op de wegen .

8 Openbare orde en veiligheid
De PvdA wil
•

Een actief beleid op handhaving van regels

•

Aanpak van overlast door jeugdgroepen waarbij de individuele positieve
benadering van de jongeren zoals nu wordt toegepast wordt voortgezet

•

Controle brandveiligheid in de horeca

•

Sluitingstijd horeca terug naar 2.00 u.

Inleiding
Een veilige samenleving betekent dat inwoners, ondernemers en recreanten zich veilig (en
gelukkig) voelen en daar ook zelf invloed op hebben. De regie over het lokale integrale
veiligheidsbeleid ligt bij de gemeente. Deze regierol ziet de PvdA als volgt: het zodanig sturen,
interveniëren en in stand houden van allerlei randvoorwaarden dat de diverse betrokken
partijen op het terrein van veiligheid op een effectieve manier blijven samenwerken en met
elkaar een aanvaardbaar niveau van veiligheid en leefbaarheid weten te waarborgen.
Opvallende dalende misdrijven in de afgelopen jaren waren zakkenrollerij, diefstal/inbraak
bedrijf, geweld en inbraak woningen. Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat inwoners zich ergeren
aan te hard rijden, overlast door hondenpoep en parkeerproblemen. Uit een recent onderzoek
onder 3500 inwoners bleek op 1 te staan het handhaven op de brandveiligheid in de horeca en
vervolgens overlast gevende jeugdgroepen, loslopende honden en het hinderlijk parkeren van
voertuigen. Het is goed om jaarlijks de prioriteit van de inzet van de handhavingsambtenaren in
overleg met de inwoners vast te stellen. De PvdA is van mening dat hiervoor voldoende
personele capaciteit beschikbaar is.
In de lokale driehoek maken de burgemeester en officier van Justitie tezamen met de politie
afspraken over de aanpak van onveiligheid. De PvdA vindt dat ook de inwoners op enigerlei
wijze betrokken zijn bij de te maken keuzes.
Overlast van jongeren is van alle jaren en komt in alle dorpen en wijken soms voor. Over het
algemeen gaat het goed met onze jongeren en zij zijn niet voor niets de gelukkigste in Europa.
Dat neemt niet weg dat het met een aantal jongeren niet goed gaat. Daar is extra inzet op nodig
van onze jongerenwerkers in de wijkteams, het onderwijs, de verenigingen en politie. Gebleken
is dat een positieve individuele benadering helpt en de PvdA is van mening dat dit voortgezet
moet worden. Het oplossen van (financiële) problemen, het toe leiden naar onderwijs of werk is
de core business van de gemeente en deze dienstverlening moet geboden worden.

9 Werken
De PvdA gaat voor:
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•

Actief structureel en duurzaam samen werken met als doel bedrijven in
Schagen in staat te stellen zich hier te vestigen

•

De verbindende rol vervullen voor de bedrijven met regio en provincie

•

Tegengaan ‘landschappelijke verrommeling’ door beperken van het aantal
bedrijventerreinen

•

Bedrijfsvestiging: niet nee mits, maar ja tenzij!!!!

Uitgangspunten
De stadskern Schagen is het dienstverlenend centrum voor de hele regio. Belangrijke
economische pijlers in onze gemeente zijn de agrarische sector, de bouwnijverheid, recreatie en
toerisme. Voor de gemeente Schagen en de Regio Kop van Noord-Holland zijn er volop kansen
op economisch vlak: de aantrekkingskracht van de stad Schagen, Bio-valley, Seedvalley,
Agriport, de ontwikkeling van bedrijven zoals Vezet, en in de duinen van Petten een
kenniscentrum, de onderzoekslocatie PALLAS. Ook het nieuwe werken en andere nieuwe
bedrijvigheid zien we flink toenemen in onze gemeente.
Naast landbouw en veeteeltbedrijven vragen vooral de zaadveredelingsbedrijven daarbij om
meer ruimte vanwege hun research- en zaadproductieactiviteiten. Om hieraan tegemoet te
komen, moet per geval worden bekeken of maatwerk mogelijk is. We moeten ons daarbij
realiseren dat deze bedrijfsbebouwing vele decennia in het landschap zichtbaar blijven (en dus
ook voor de komende generaties.
Wel of niet opteren voor nieuwe bedrijventerreinen?
Los van de vraag hoe de provincie hier tegenaan kijkt, is het vanuit landschappelijk oogpunt
logisch dat dit vraagstuk bovenlokaal benaderd wordt. ‘Landschappelijke verrommeling’ moet
voorkomen worden en daarom is samenwerking tussen gemeenten van vitaal belang. De tijden
zijn voorbij dat iedere gemeente bedrijventerreinen ontwikkelde. Het buitengebied van onze
gemeente moet zoveel mogelijk intact worden gehouden en daarom zullen in de toekomst
nieuwe bedrijventerreinen op ‘niet-kwetsbare’ plekken in de regio moeten worden aangelegd.
Er zullen met de omliggende gemeenten afspraken gemaakt moeten worden. Ook alternatieve
vestigingsmogelijkheden moeten daarbij nadrukkelijk worden bekeken.
Actiepunten
Voor de leefbaarheid in ons gebied is het creëren van werkgelegenheid van groot belang. De
gemeente moet volgens de PvdA een belangrijke rol vervullen bij het stimuleren van
economische ontwikkelingen in samenwerking met het bedrijfsleven en de provincie.

10 Leefomgeving en agrarische sector
De PvdA wil:
•

Één vast aanspreekpunt binnen de gemeentelijke organisatie voor
leefbaarheidsprojecten is een must

•

Invulling geven aan het dorpsontwikkelingsplan Schagerbrug een facelift
in het centrum rondom de brug

•

Het cultuurhistorische landschap tot een landschapspark maken
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•

Grondgebonden landbouw

•

Uitgave bouwblokken beperken en zeker niet groter dan 2 ha.
Alleen maatwerk bij ruimte-voor-ruimteregeling.

•

Geen generieke toepassing van de ruimte-voor-ruimteregeling.

•

Bewoners in onze gemeente mogen niet blootgesteld worden aan
landbouwgif, het gebruik bestrijdingsmiddelen moet verboden worden

•

Milieuvriendelijke, biologische teelt bevorderen

•

Bolleneiland in zee onderzoeken

•

De structuurvisie als uitgangspunt voor vestiging
zaadveredelingsbedrijven nemen

•

Aanvullende eisen stellen voor landschappelijke invulling van
bedrijfpanden

•

De PvdA stimuleert het ontwikkelen van agro-bedrijfsterreinen

Inleiding
Vanuit de nieuwe Omgevingswet zal ook de gemeente Schagen een visie moeten ontwikkelen op
het buitengebied. Wij als PvdA zullen in een vroeg stadium proberen op een aantal hoofdlijnen
mee te denken en daar waar mogelijk sturing te geven aan een integrale benadering van het
buitengebied. Ook zal niet geschroomd worden een aantal nieuwe wegen in te slaan en aan te
geven welke ontwikkelingen vernieuwend en toekomstgericht zijn.
De huidige gemeente Schagen is tot stand gekomen in 2013 door een samengaan van de
gemeente Schagen, Harenkarspel en de Zijpe. De gemeente Schagen bestaat - naast de stad
Schagen en 25 grote en kleine dorpen en kernen - voor een groot gedeelte uit landelijk gebied
dat wordt gebruikt door de agrarische sector. De 15 km kustlijn met zee, strand en duinen
maakt het tot een bijzondere gemeente. De natuur is nog sterk aanwezig en verdient
bescherming.
Cultuurhistorische waarden
Kenmerkend voor de gemeente zijn ook de oude droogmakerijen, en dan gaat het niet alleen om
bijvoorbeeld De Zijpe, maar ook de Burghornerpolder, die waarschijnlijk de oudste
droogmakerij van Nederland is, werd in 1463 bedijkt. Reeds in 1388 werd een eerste poging tot
bedijking door Aelbrecht van Beieren, graaf van Holland gedaan. Veel oorspronkelijke meertjes
die ingepolderd zijn, zijn nauwelijks meer terug te vinden. Denk aan o.a. de Mosmeer, de
Diepsmeer, de Greppolder, Hazenpolder, Woudmeer en Schagerwaard.
Het kavelpatroon van de Zijpe volgt de oorspronkelijke wadgeulen, het kreeksysteem van Sint
Maartenszwin. Deze cultuurhistorische elementen, de openheid van het landschap en het
groene karakter moeten behouden worden. Dit landschap vormt een unieke combinatie van
agrarisch gebied, natuur en cultuurhistorie waarin ook gerecreëerd kan worden. Het verdient
daarom om tot Landschapspark benoemd te worden. Dit vraagt wel om een aantal hieronder te
noemen maatregelen.
Zaadveredeling
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Seed Valley en Bio Valley zijn uitermate belangrijk voor de toekomstige agrarische
ontwikkelingen. De agrarisch bedrijven die in de toekomst nog overblijven zullen steeds groter
worden en de vraag naar grond zal toenemen. De landbouw in zijn algemeenheid vraagt ook om
nieuwe bedrijfsmodellen waarbij het maatschappelijk produceren weer belangrijker moet gaat
worden. Biologisch telen verdient de voorkeur. Het gebruik van landbouwgif moet worden
verboden. De PvdA wil inzetten op 20% biologische landbouw. Daarnaast heeft de provincie een
groot deel van het buitengebied van onze gemeente in de provinciale structuurvisie benoemd
tot ‘zaadveredelingsconcentratiegebied’.
Actiepunten
Natuur, milieu, waterkwaliteit, maar ook de ontwikkeling van flora en fauna horen samen op te
gaan met de agrarische sector. Zo verdienen weidevogels en bijen absolute bescherming.
Grondgebonden veehouderij i.p.v. intensieve veehouderij verdient de voorkeur en
natuurinclusieve landbouw opent perspectieven voor een beter verdienmodel. Door meer
gebruik te maken van wind en zon op bedrijven zullen deze in staat zijn de
Klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Een bolleneiland in zee, samen met de offshore voor
windenergie verdient onderzocht te worden. Er is al een chronisch tekort aan land voor de
groente- en bollenteelt. Teelt van zilte groenten biedt kansen voor de toekomst. Dit gebeurt in
Zeeland en bij de Wadden. Het produceren van streekeigen producten geeft mogelijkheden om
meer te produceren voor de randstad en eigen omgeving. De ruimte-voor-ruimteregeling zou
tegen het licht gehouden moeten worden, er mogen geen grotere bouwblokken uitgegeven
worden dan twee hectare. Zodra agrarische bedrijven een verlengstuk gaan worden van de
agrarisch verwerkende industrie behoren ze naar een bedrijventerrein te verhuizen.

11 Recreatie en Toerisme
De PvdA beveelt aan:
•

Stimuleer korte vakanties

•

Zet limiet op recreatieve verblijven, maximaal 40.000 toeristische bedden.

•

Verbind beeldende kunst aan het Landschapspark

•

Goede bewegwijzering van fiets- en wandelroutes

•

Verbetering havenfunctie Veersloot

Inleiding
De Toeristische sector is sneller gegroeid vanaf 2014 dan de Nederlandse Economie (CBS).
Ruim 5 % van de werkgelegenheid in NL is toeristisch. Toerisme is het vierde export product in
de wereld economie. Behalve het feit dat Nederland behoort tot de landen waar de inwoners het
meest op vakantie gaan, is Nederland in trek bij buitenlandse toeristen.
Toerisme is daarbij een product waarbij geldt dat de kip met de gouden eieren niet geslacht
moet worden. Echter te veel toeristen maken het product minder waard. In de Kop van NoordHolland hebben we ruim 1 miljoen overnachtingen per jaar. Er is ruimte genoeg om de toeristen
gastvrij te ontvangen. Toeristen kunnen het echte Hollandse landschap zien, de rechte polders,
de molens die al vier eeuwen het landschap droog polderden, naast de lange brede stranden,
duinen en natuurgebieden als het Zwanenwater.
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Voor onze eigen inwoners is het van belang dat zij dichtbij huis kunnen recreëren. Daarom
moeten de zwembaden in de dorpen in stand gehouden worden. Waterrecreatie in de Wiel, het
Dirkshorner meertje en diverse vaarroutes die de natuur en de stiltegebieden niet aantasten,
zijn heel belangrijk. Het onderhoud hiervan behoort tot de prioriteiten van de PvdA.
Acties
Hoe kan je meer toeristisch bezoek krijgen en de identiteit van de Kop van Noord-Holland
bewaren? Er komen in de gemeente Schagen zo’n half miljoen toeristen. Onze gemeente leent
zich uitstekend voor korte vakanties. De toeristische sector zou meer op de ‘last minute’
boekingen in kunnen spelen. Het gaat in het toeristen niet om kwantiteit, maar om kwaliteit,
niet alleen van de natuur, maar ook van de vakantieparken. Zij komen voor de Westfriese Dijk,
de duinen en het Zwanenwater, de stolpen en molens. De kunstroutes door onze gemeente
zouden meer met natuur en cultureel erfgoed verbonden kunnen worden. Die unieke
combinatie willen wij tot Landschapspark benoemen. Via de fiets- en wandelroutes kan hier
volop van genoten worden.
Wij gaan niet voor uitbreiding van vakantieparken, maar gaan voor vernieuwing en renovatie
van de bestaande, oude vakantieparken.

12 Natuur en milieu
De PvdA wil:
•

Biodiversiteit moet gestimuleerd worden, zowel door de overheid als de
agrarische sector

•

Bescherming flora en fauna in de Natura 2000 gebieden

•

Instelling Natuur Adviescommissie

•

Waterberging in het buitengebied

•

Verontreiniging door agrarische sector, wegafspoeling en riooloverstorten
aanpakken

Inleiding
Kust en natuur
Doordat de gemeente Schagen ook een kustgemeente is, beschikt het over een groot
natuurgebied. Het grootste deel van de zee, het strand, de duinen en bossen en het
Zwanenwater behoort tot het Natura 2000 gebied en maakt deel uit van de ecologische
hoofdstructuur die door de kustlanden van Europa loopt. Voor dit gebied gelden speciale regels
voor flora en fauna. Belangrijk doel van het Natura 2000 gebied is het keren van de
achteruitgang van de biodiversiteit. De duinen van dit gebied behoren tot de meest
oorspronkelijke duinen van Nederland. Het kustpact zorgt ervoor dat de instandhouding van
deze gebieden nauwlettend wordt gevolgd door diverse belangenpartijen.
Actiepunten
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De overheid, en dus ook de gemeente Schagen, zal actie moeten ondernemen om de invloed van
bedrijven buiten het Natura 2000 gebied op de stikstofdepositie van de intensieve veehouderij
op de biodiversiteit in het Natura 2000 gebied te beperken. Dat geldt ook voor het gebruik van
bestrijdingsmiddelen en de uitstoot van stikstof en fijnstof van het verkeer.
Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) moet worden uitgevoerd. De PvdA ziet echter ook graag
een (beperkte) mate van recreatiemogelijkheden op het strand van Petten, Sint Maartenszee en
Callantsoog en aan de rand van de duinen langs de kustlijn. De PvdA wil daarom een Natuur
Adviescommissie die samen met de diverse belangengroeperingen kijkt hoe de doelen gehaald
kunnen worden.
Water
Het buitengebied van Schagen is grotendeels gelegen beneden zeeniveau en onlosmakelijk
verbonden met water. De aanleg van dijken, waterlopen en molens heeft ervoor gezorgd dat het
land bewoonbaar en bewerkbaar werd.
Actiepunten
Water heeft ruimte nodig. Niet alles kan overal. Water stroomt in ons gebied niet natuurlijk af
maar moet continu uitgemalen worden. Bij ruimtelijke ontwikkelingen willen we daarom
nadrukkelijk de invloed van water(overlast) mee laten wegen in de planvorming. Wij willen een
waterrobuust buitengebied dat water kan bergen in tijden van overlast en water kan leveren in
tijden van tekort. Daarmee komen we de natuur en de landbouw tegemoet.
Het water in ons gebied willen we graag schoon en gezond houden. Verontreinigingen die
veroorzaakt worden vanuit onder meer de agrarische sector, wegafspoeling en riooloverstorten
gaan we bij de bron aanpakken.
Daarnaast zien we mogelijkheden in het creëren van voorzieningen voor natuur en recreatie,
gekoppeld aan de werkzaamheden van het waterschap en de provincie. Een mooi voorbeeld
hiervan is de kustversterking in onze gemeente, de huidige Hondsbossche Duinen.

13 Financiën
De PvdA wil:
•

Een sluitende meerjarenbegroting

•

Geen lasten doorschuiven naar de toekomst

•

Een toeristenbalans opmaken

Actiepunten
De PvdA is van mening dat Schagen altijd een sluitende (meerjaren)begroting moet hebben.
Lasten doorschuiven naar de toekomst of te wel naar onze kinderen is niet aan de orde.
Gemeentelijke belastingen zoals de afvalstoffenheffing en het rioolrecht zullen kostendekkend
moeten zijn. De toeristenbelasting zal voor een groot deel besteed moeten worden aan
voorzieningen voor de recreatieve sector. De PvdA is van mening dat hiervoor een zogenaamde
toeristenbalans opgemaakt moet worden waarmee transparantie van de inkomsten en uitgaven
wordt geboden.
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De onroerend zaakbelastingen (OZB)worden jaarlijks verhoogd met de loon- en prijsstijgingen.
Andere OZB-verhogingen zijn niet aan de orde tenzij een uitdrukkelijke relatie te leggen is
tussen de verhoging en het doel waarvoor dit bestemd is.
Ambities kunnen niet gerealiseerd worden zonder risico’s te nemen. Risico’s horen bij het
proces van verandering. De PvdA is van mening dat wij ons bewust moeten zijn van de risico’s
die horen bij het beleid van Schagen en dat daarop moet gestuurd worden. Of Schagen in staat is
de gevolgen van de risico’s op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in
gevaar komt wordt weergegeven door de “weerstandscapaciteit”. Hiervoor moet jaarlijks een
houdbaarheidstest gemeentefinanciën worden gedaan. Deze test brengt in beeld of de
gemeenteschuld niet te hoog oploopt bij economisch zwaar weer en de inkomsten en uitgaven
tegenvallen.
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