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Voorwoord





Vertrouwen: We gaan uit van een vertrouwensbasis bij de samenwerking met inwoners,
bedrijven en organisaties
Openheid: We zijn eerlijk en transparant
Duurzaamheid: We geven de gemeente beter door aan de volgende generatie
Trots: We dragen onze trots op de gemeente samen met inwoners uit

Wij werken aan een gemeente waar mensen serieus genomen worden. Niet de overheid
bedenkt waar we naartoe gaan, maar mensen maken zelf keuzes en hebben direct invloed
op hun eigen leefomgeving. Daarom staan we open voor initiatieven van inwoners en stellen
we ze in de gelegenheid om deze vorm te geven. Wat op kleine schaal georganiseerd kan
worden heeft niet perse overheidstoezicht of organisatie nodig.
Wij zijn als gemeente transparant en eerlijk en behandelen vergelijkbare gevallen gelijk. We zijn
bereid om uit te leggen, treden actief naar buiten en redeneren niet vanuit regels, maar vanuit
de reden waarom die regels bestaan.
Alle partijen in de gemeenteraad zetten zich samen in voor een bloeiende gemeente
Schagen. Wij werken de komende vier jaar aan een gemeente die we beter doorgeven aan
volgende generaties. Een gemeente die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft en waar
gelet wordt op het langetermijneffect van beslissingen.
We zijn trots op de mooie gemeente Schagen, waar mensen graag wonen en werken. Een
gemeente die jonge gezinnen veel te bieden heeft, waar het onderwijs goed geregeld is en
waar ouderen meedoen en aandacht krijgen.
Een gemeente waar de ruimte is, waar bedrijven kunnen groeien en waar onderzoek en
hoogwaardige werkgelegenheid een prominente plaats innemen.
Een gemeente waar toeristen zich welkom voelen, waar mensen elkaar groeten op straat en
oog hebben voor elkaar, waar sportiviteit wordt gestimuleerd, waar zorg goed is geregeld en
waar de menselijke maat nog normaal is.
Vijf jaar na de fusie is de gemeente Schagen een stabiele gemeente die dicht bij de inwoners,
organisaties en bedrijven staat. De financiën zijn op orde gebracht, het nieuwe sociaal domein
is vormgegeven en de gemeenteraad werkt effectief samen in het belang van de
gemeenschap. Het is een gemeente waarin bestuurders, ambtenaren, inwoners, ondernemers
en organisaties met elkaar samenwerken.
De coalitie bouwt voort op wat er in de afgelopen vijf jaar is bereikt en zal de komende
zittingsperiode samen met de hele gemeenteraad verder bouwen aan de gemeente
Schagen. We willen werken aan een gemeente waar jonge gezinnen graag wonen, omdat
kinderen hier veilig en onbezorgd op kunnen groeien en de ruimte hebben om te spelen en
ravotten. Werken aan een gemeente waar een diverse werkgelegenheid is en waar bedrijven
ruimte krijgen om te groeien. Werken aan een gemeente waar ouderen erkend worden in hun
belangrijke rol voor de samenleving en waar zij de zorg en aandacht krijgen die zij verdienen.
Werken aan een gemeente die voorop loopt in verduurzaming en daarmee erkent de
thuishaven te zijn van hét wetenschappelijk instituut dat vormgeeft aan onze nationale
duurzame toekomst. Werken aan een gemeente waar medewerkers gewaardeerd worden,
die blij zijn met hun baan en waar inwoners geholpen worden om hun ambities waar te maken.
Werken aan een gemeente waar klantvriendelijkheid vanzelfsprekend is en waar het welzijn
van inwoners belangrijk wordt gevonden. Vanuit een gemeentebestuur dat financieel degelijk
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is en tegelijkertijd berekende risico’s niet uit de weg gaat als daarmee kansen kunnen worden
verzilverd.
Initiatieven worden met een positieve grondhouding benaderd, maar de gemeente is er alert
op slecht gedrag niet te belonen; zo zullen we bouwplannen op locaties die altijd goed zijn
onderhouden en geen overlast geven in de buurt meer kansen geven dan ontwikkelingen die
door verloedering een initiatief proberen af te dwingen bij de omgeving.
De gemeente Schagen is volop in ontwikkeling. Het aantal woningen in zowel de koop- als
huursector is te klein voor de lokale vraag, laat staan voor de overloop vanuit de regio
Amsterdam. Er zal fors meer gebouwd moeten worden. We zetten in op versterking van de
infrastructuur en een betere bereikbaarheid van onze gemeente vanuit het zuiden van de
provincie, onder andere door snelfietsverbindingen en betere doorstroming over de weg. We
versterken belangrijke economische sectoren als Energy&Health Campus, SeedValley en
BioValley. Ook werken we aan huiskamers in elk dorp en elke wijk om eenzaamheid te
voorkomen en ontmoeting te stimuleren. Gezelligheid en feest zijn belangrijk voor een goede
sociale samenhang.
We hebben ervoor gekozen geen abstract programma op te stellen, maar om ambitieuze en
inhoudelijke doelstellingen te formuleren zodat duidelijk is wat we de komende vier jaar willen
bereiken. Dit gebaseerd op wat we hebben beloofd in de verkiezingsprogramma’s.
Vanzelfsprekend kunnen niet alle ambities in de eerste maand opgepakt worden, het moment
waarop ambities en projecten uitgevoerd worden zal grotendeels door het college bepaald
moeten worden.
De coalitie zoekt met het programma bewust de samenwerking met alle partijen in de
gemeenteraad. Het coalitieprogramma omschrijft de afspraken die deze coalitie met elkaar
maakt en het pakket aan ideeën dat uitgevoerd moet gaan worden. Jaarlijks evalueert de
coalitie of het programma nog aansluit bij de ontwikkelingen en als daar overeenstemming
over is, kunnen plannen worden aangepast of toegevoegd.
Wij willen onze grote dank uitspreken voor de positieve reacties van alle partijen op het
conceptstuk en de vele zinvolle reacties en tips. Deze zijn voor een groot deel verwerkt in het
programma. Deze inbreng onderstreept nog eens hoe de gemeenteraad van Schagen samen
werkt aan verbetering en versterking van de gemeente. Wij zullen ons inspannen om deze
constructieve samenwerking door te zetten en verwachten natuurlijk dat we elkaar ook
inhoudelijk scherp blijven houden.

Schagen, 29 mei 2018
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Samenleving en politiek
De coalitiepartijen stellen de mens centraal; de samenleving gaat vóór de politiek. De
gemeente staat ten dienste van de samenleving en is ingericht op het organiseren van zaken
in het belang van inwoners en ondernemers. De gemeentebestuurders gaan regelmatig in
gesprek met inwoners en ondernemers, zij zijn benaderbaar en staan open voor kritiek.
Wij zijn in alle geledingen open, eerlijk en transparant. Inwoners mogen verwachten dat de
gemeente in gelijke gevallen gelijk beslist, dat wij het algemene belang zwaarder laten wegen
dan het individueel belang, dat wij bij keuzes het lange termijn belang voor ogen houden, dat
wij financieel degelijk beleid voeren, dat niemand tussen wal en schip raakt en dat we ons als
overheid niet overal mee bemoeien.
De gemeente is er voor de inwoners en neemt hen serieus. Wij willen inwoners dan ook zoveel
mogelijk betrekken bij het vormen van beleid en bij het realiseren van projecten. Bij grotere
projecten proberen wij altijd een project- of een klankbordgroep van betrokkenen in te richten
die daadwerkelijk mee kan beslissen.
We zetten in op een goede samenwerking met de dorpsraden en wijkpanels en we vragen
inwoners actief te participeren in de voorbereiding van gemeentelijke keuzes. We lichten
mensen tijdig in, we gaan met de inwoners in gesprek en we luisteren naar hun argumenten.
Daarvoor organiseren we brainstormbijeenkomsten of andere inspreekmomenten en gaan we
actief op pad.
Dat wij luisteren naar inwoners betekent overigens niet dat meningen ook altijd tot
aanpassingen zullen leiden. Soms moet de gemeente gewoon keuzes maken, maar bij het
maken van keuzes zullen geuite argumenten altijd serieus gewogen worden en wordt het
uiteindelijke besluit helder uitgelegd als daar behoefte aan is.
Naast initiatieven krijgen inwoners in de gemeente ook een Right to Challenge. Concreet
houdt dit in dat een groep inwoners die van mening is dat zij een taak beter en goedkoper uit
kan voeren dan de gemeente dat doet, het recht krijgt om deze taak van de gemeente over
te nemen. Wij willen dat inwoners de gelegenheid krijgen om de gemeente uit te dagen om
constant optimaal te werken.
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Het gemeentebestuur is benaderbaar, open, eerlijk en transparant
Voor ieder dorp en in elke wijk één aanspreekpunt binnen de gemeente, uitgaande van
bestaande capaciteit van de organisatie (gebiedscoördinatoren)
Samen met inwoners bedenken en uitvoeren van belangrijke projecten in een dorp of wijk,
het liefst in een project- of klankbordgroep
Brainstormsessies met inwoners inzetten voor prioritering van gemeentelijk beleid
‘Right to Challenge’ invoeren
In stand houden van het 50% budget ten behoeve van inwonersinitiatieven (tot een
maximale bijdrage van 15.000 euro per initiatief)

Dorpsraden, wijkpanels en adviesraden
Dorpsraden en wijkpanels vinden wij bijzonder waardevol. Zij geven ons gevraagd en
ongevraagd advies, zij initiëren verbeteringen en zij verbinden mensen. Wij zullen regelmatig
met hen in contact treden, omdat wij hen als representatief voor de gemeenschap beschouwen.
Het college zal zichzelf eenmaal per twee jaar uitnodigen voor een bezoek aan het dorp of
aan de wijk. De veldbezoeken van openbaar gebied worden voortgezet. Daarnaast
organiseren wij eens per jaar een gezamenlijke vergadering met vertegenwoordigers van alle
dorpsraden en wijkpanels om te bespiegelen op het functioneren van de gemeente en om
van elkaar te leren.
Dorpsraden en wijkpanels krijgen een jaarlijks budget van twee euro per inwoner dat zij vrij en
naar eigen inzicht kunnen besteden aan kleine projecten, lokale investeringen, sociale
evenementen of andere initiatieven die de lokale samenleving versterken. Hierover moeten zij
minimaal eenmaal per jaar verantwoording afleggen aan de inwoners. De gemeente gaat
hier niet bureaucratisch mee om maar gaat uit van vertrouwen zolang dat niet wordt
geschaad.
Binnen de gemeente zijn georganiseerde overlegorganen waar burgers actief mee kunnen
denken over beleid en te maken keuzes. Voorbeelden hiervan zijn de Wmo- en
Jeugdadviesraad (WJAS), de Sportadviesraad Schagen (SARS), de Cliëntenraad ingevolge de
Participatiewet, Wsw-panel Noorderkwartier, de Kunst- en Cultuur Advies Raad Schagen
(KCARS) en de Ondernemers Federatie Schagen (OFS) als formele adviesorganen.
Ook het gehandicaptenplatform, de ouderenbonden, de ondernemersverenigingen,
bewonersorganisaties, buurthuizen, dorpshuizen, sportverenigingen en andere belangengroepen vormen een serieuze gesprekspartner.
We organiseren brainstormbijeenkomsten waar we in gesprek gaan met betrokken burgers, al
dan niet georganiseerd in raden of verenigingen.




Het voltallige college bezoekt in deze periode elk dorp en elke wijk tweemaal
Inwonerparticipatie verder optimaliseren door instrumenten als dorps-of wijkbudgetten,
dorpscontactpersoon en gebiedscoördinatoren
Dorpsraden en wijkpanels ontvangen een eigen budget van twee euro per inwoner per
jaar

Buurt en dorpsinitiatieven
We hebben participatie als een belangrijk punt opgenomen en willen niet alles van bovenaf
gaan regelen. Inwonersinitiatieven blijven we ondersteunen om mensen gelegenheid te
geven samen vorm te geven aan hun leefomgeving. We werken als een dienstbare,
betrokken, inwonersgerichte gemeente. De inwoners worden gezien als ervaringsdeskundigen,
want zij zijn de belangrijkste gebruikers van het openbaar gebied in hun leefomgeving,
vandaar dat we initiatieven vanuit de samenleving de ruimte geven om deze mogelijk te
maken.

Vrijwilligers
In onze samenleving zijn vrijwilligers onmisbaar. Zonder hen zou het verenigingsleven, zoals
kunst, cultuur en sport niet kunnen floreren. Om ze te ondersteunen biedt de gemeente een
aantal faciliteiten, zoals de vrijwilligersverzekering.
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Handelen met verenigingen vanuit een vertrouwensbasis, zonder bureaucratie
Doorgaan met de Schager Uitdaging
Steun voor vrijwilligers en verzekering van vrijwilligers tijdens hun vrijwilligerswerkzaamheden
Volledige dekking in de gemeente van het netwerk van AED’s
Blijven subsidiëren van AED-cursussen
Subsidiëren van EHBO-cursussen

Politieke daadkracht en politiek handelen
De gemeenteraad in Schagen functioneert ten dienste van inwoners en ondernemers en doet
dat in een goede harmonie, maar met scherpte op de inhoud. De gemeenteraad neemt
besluiten zo snel en efficiënt mogelijk en probeert te voorkomen dat inwoners lang moeten
wachten op duidelijkheid.
De gemeenteraad weegt belangen en hakt knopen door op basis van draagvlak én op basis
van ingeschatte impact van het besluit op individuen of op groepen mensen. Hij heeft een
unieke verantwoordelijkheid ook de belangen van minderheden te bewaken en niet doof te
zijn voor zwijgende meerderheden.
De gemeenteraad, het college en de gemeentelijke organisatie streven naar kwaliteit. Daarbij
staan duidelijke besluitvorming, goede onderbouwing van de standpunten en transparantie
hoog in het vaandel.
Openbaarheid in de besluitvorming is het uitgangspunt. Bijeenkomsten van de gemeenteraad
zijn openbaar en kunnen, afhankelijk van het onderwerp, op locatie worden gehouden. In
sommige situaties vormt echter vertrouwelijkheid van bijvoorbeeld bedrijfsbelangen,
persoonsgegevens of gemeentelijk belang een groter belang waarvoor een uitzondering in
de openbare behandeling moet gelden.
In het groeien van politiek bewustzijn wordt actief ingezet op onze jongere inwoners. Wij voeren
gesprekken met de leerlingenraden van VO-scholen. Dit willen we uitbreiden naar de MBOscholen en jonge werkenden. Het levert aan beide kanten een mooi resultaat; jongeren
worden meer politiek betrokken en de politici worden zich meer bewust van de leefwereld van
de jongeren. Dit moet leiden tot oprichting van een jongerenraad.





De politiek heeft de verantwoordelijkheid om inwoners te horen, om besluiten beter te
maken en om draagvlak te kunnen inschatten
Wij willen bevorderen dat er een jongerenraad wordt opgericht in aansluiting op
bestaande overleggen met jongeren op scholen
De gemeente doet mee aan het project Jongeren gaan politiek bij het Regius College en
wij willen dit zo mogelijk uitbreiden naar Clusius College en ROC Kop van Noord-Holland
Het creëren van draagvlak middels een serieus debat en gebruik maken van goede
ideeën van anderen levert krachtige besluiten op

Dienstverlening en service
De gemeente is er voor de inwoners en dient hen serieus te nemen. De gemeente opereert
dienstbaar, betrokken en inwonersgericht.
Het is belangrijk dat de gemeentelijke organisatie gemakkelijk bereikbaar en klantvriendelijk is.
Waar mogelijk wordt een inwoner direct al telefonisch of aan de balie geholpen en waar de
vraagstelling gecompliceerder is, wordt doorverbonden met of doorverwezen naar een
medewerker met meer specialistische kennis.
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Het ambtelijk apparaat heeft zich in de afgelopen jaren steeds meer ontwikkeld tot een
professionele, klantvriendelijke en efficiënt werkende organisatie, waarbij dienstverlening en
service hoog in het vaandel staan. Het snel, correct en doelmatig afhandelen van aanvragen,
transparantie in het beleid en hoge kwaliteit in klantcontacten blijven punten van aandacht.







Snelle en goede behandeling van mensen die naar de gemeente bellen
Optimale dienstverlening, we behandelen vragen snel en duidelijk en we zijn helder over
wat van de gemeente verwacht kan worden
Vriendelijke behandeling door de gemeente aan de telefoon, aan de balie en digitaal
Deregulering en zo min mogelijk bureaucratie zijn belangrijke uitgangspunten
Wanneer een inwoner niet in staat is om het gemeentehuis te bezoeken moet de service
aan huis verleend worden
Wij gaan actief sturen op opvolging van vragen die in behandeling zijn

Iedereen doet mee
We willen dat de gemeente Schagen een samenleving is waarin iedereen meedoet. Iedereen
hoort zonder meer ruimte en toegang te kunnen krijgen, waardoor specifieke maatregelen
voor mensen met een beperking (vrijwel) niet meer nodig zijn. Hiermee willen we uitvoering
geven aan het in juli 2016 vastgestelde VN-verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap. Deze agenda beslaat veel terreinen die van belang zijn voor alle mensen. We willen
binnen de gemeente naast fysieke, sociale en digitale toegankelijkheid eveneens
toegankelijkheid tot arbeid, onderwijs, wonen, goederen en diensten, verkeer en vervoer, zorg,
ondersteuning, sport, cultuur, vrijetijdsbesteding en dit uitwerken in beleid.







Schagen gaat voldoen aan het VN verdrag voor de rechten van personen met een
handicap, toegankelijkheid is uitgangspunt
We willen voor mensen met een handicap de regeldruk verminderen en de procedures
versnellen
Bij reconstructies of nieuwe infrastructuur worden parkeerplaatsen voor gehandicapten
aangepast aan de laatste voorschriften
Ook de toegankelijkheid van het openbaar vervoer moet in overleg met de provincie
beter worden geregeld
Het gemeentehuis aanpassen voor mensen met een handicap
Ondanks de complexiteit door de hoogte van de zeewering willen we het strand op meer
plaatsen toegankelijk maken voor mensen met een handicap

Veiligheid, leefbaarheid en welbevinden
In een prettig leefbare samenleving horen mensen zich veilig te voelen. Zij hebben daar zelf
ook invloed op en er is onderling vertrouwen. De regie over het lokale integrale veiligheidsbeleid ligt bij de gemeente. In de lokale driehoek maken de burgemeester en officier van
Justitie tezamen met de politie afspraken over de aanpak van onveiligheid. Wij betrekken de
inwoners bij de prioriteiten in het veiligheidsbeleid en luisteren naar hen wanneer zij aangeven
dat zij zich onveilig voelen.
Het is goed om tijdens de periodieke overleggen met inwoners de meest voorkomende
bronnen van ergernis te bespreken, zodat hierop ook de inzet van de handhavingsambtenaren kan worden afgestemd.
Ter bevordering van de veiligheidsbeleving in winkelgebieden en op de bedrijventerreinen
willen wij meewerken aan initiatieven van ondernemersverenigingen om cameratoezicht toe
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te passen. Hierover voeren wij overleg met de OFS. De gemeente onderzoekt ook een eigen
rol hierin.
Het geluksbeleid van de gemeente Schagen willen wij doorontwikkelen en de terminologie
herijken. Hierbij denken wij aan klantvriendelijkheid, tevredenheid van medewerkers en het
welzijn van de inwoners. Daarbij verdwijnen de doelstellingen van het geluksbeleid niet, maar
wordt de focus vooral gelegd op het bereiken van die doelstellingen en pas daarna op het
uitdragen ervan. Dit bereiken wij bijvoorbeeld door echte aandacht voor de klant,
betrouwbaarheid leveren, samen oplossingen bedenken en uitvoeren. En dit dan door
enthousiaste medewerkers, die verbonden zijn met elkaar en de samenleving en die de vrijheid
voelen om datgene te doen wat het beste is voor de inwoner.
Al deze activiteiten vinden plaats binnen verschillende domeinen, waardoor de keuze voor
een aparte wethouder voor geluk niet meer nodig is. Binnen de beleidsterreinen zal voldoende
aandacht zijn voor de gemeentelijke verantwoordelijkheid bij het stimuleren van het
welbevinden van inwoners.










Politie en jongerenwerkers dragen bij aan een veilige omgeving
Signaleren en aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling is een belangrijke
taak van de samenleving, politie en gemeente
WhatsApp-buurtpreventie werkt tegen inbraken, de gemeente stelt borden beschikbaar
Cameratoezicht in winkelgebieden en op industrieterreinen in overleg met de OFS
Wij blijven aandacht vragen voor de te lange aanrijtijden voor de ambulance in Petten
Streng blijven optreden tegen wietplantages en drugsdealers
Onderzoek naar beperkte thuisteelt van medicinale cannabis wel toestaan bij doktersverklaring
Aanpak van overlast door jeugdgroepen waarbij de individuele positieve benadering van
de jongeren zoals nu wordt toegepast wordt voortgezet
We willen aan de slag met de nieuwe mogelijkheden om een hufter-/asocialenaanpak in
de APV op te nemen

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 euro bij en de provincie Noord-Holland ook nog eens
15 miljoen. In 2017 zijn per gemeente tal van projecten aangewezen waaraan uitvoering wordt
gegeven.
Voor toekomstige samenwerking geldt dat de gemeente Schagen daarvan een substantieel
voordeel moet hebben en wij willen vooraf concreet weten dat efficiency en effectiviteit zijn
bewezen. Wij zullen initiatieven voor samenwerking wegen aan de hand van de meerwaarde
en het risico voor de inwoners van Schagen.
Steeds vaker zal regionale samenwerking op Noord-Holland Noord schaal plaatsvinden. De
regionale lobby en veel ruimtelijke en economische samenwerking vindt ook plaats op dat
niveau. Het fijne van de ligging van Schagen is dat wij zowel in noordelijke, als in zuidelijke en
oostelijke richting samenwerkingsverbanden kunnen aangaan.
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Doorgaan met goede regionale samenwerking en regionale lobby
Steun voor het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Greenport NH en de samenwerking binnen ‘Holland boven Amsterdam’
Verbeteren van democratisch toezicht op de gemeenschappelijke regelingen
Samenwerking in het sociaal domein moet de cliënt centraal stellen, organisatorische
vraagstukken moeten vanuit die positie worden aangevlogen
Vaker samenwerken op de grotere schaal van Noord-Holland Noord

Waarden en traditie
Wij hebben met z´n allen de verantwoordelijkheid om eenzaamheid bij anderen tegen te
gaan. We mogen dan ook van elkaar verwachten dat we naar elkaar omzien. We zien elkaar
staan: buren, clubgenoten, collega´s, familieleden.
Mensen mogen respect van elkaar verwachten en het is logisch om elkaar aan te spreken als
dat even niet gebeurt. Op de sportvelden, zeker als het om jeugdwedstrijden gaat, gaan we
respectvol met elkaar om, hoe spannend het ook is. Op straat laat je geen zwerfvuil achter,
maar houd je onze gezamenlijke leefomgeving schoon.





Wij staan voor een samenleving waarin respect logisch is
We willen dat de gemeente Schagen een inclusief beleid voert met aandacht voor LHBTI’s
Inwoners moeten elkaar kunnen aanspreken op gedrag
We treden op tegen het opzettelijk vernielen en we verhalen de schade op de vandalen

Tegen vervlakking door betutteling
Het is niet normaal meer hoezeer groepen in onze samenleving blijven roepen om van alles te
verbieden. In een goed functionerende democratie houdt de meerderheid rekening met de
minderheid, maar kan het niet zover gaan dat het belang van elk groepje mensen ervoor zorgt
dat de democratie het gevoel krijgt ‘er iets mee te moeten’. Daarmee ontstaat een moderne
vorm van betutteling die veel charmante kanten van onze samenleving zal vervlakken.
Verbieden dat anderen dingen doen die je zelf niet op prijs stelt, willen wij zoveel mogelijk
voorkomen. Er komt geen gemeentelijk verbod op houtkachels, geen verbod op vuurwerk,
geen verbod op fietsen zonder helm, geen verbod op terrasverwarmers en geen discussie rond
het Sinterklaasfeest, enz. De gemeente mengt zich niet in discussies over traditionele
feestdagen.
Het is volstrekt normaal dat mensen die in elkaars nabijheid wonen, werken en recreëren, het
niet altijd met elkaar eens zijn. Wij zien in de praktijk dat eenvoudige conflicten steeds vaker
voor de rechter of via de gemeente worden uitgespeeld. Vaak leidt dit tot langlopende en
dure conflicten en serieuze stress door burenruzies. Dit is in veel gevallen te voorkomen door
elkaar direct aan te spreken en onenigheid uit te spreken. Met het tijdig benoemen van
irritatiepunten en met respect voor de ander het gesprek aangaan kan in veel gevallen kleine
of grotere conflicten voorkomen. Bij een handhavingsverzoek tussen buren wordt altijd eerst
aangestuurd op het gesprek tussen de buren. Zo nodig adviseert de gemeente mediators in
te zetten.
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In de APV en in ander gemeentelijk beleid worden betuttelende verboden vermeden
Mensen die zich aan elkaar storen worden aangemoedigd dat eerst samen uit te praten
voordat er bij de gemeente om bijvoorbeeld handhaving of controle wordt gevraagd

Voldoende en betaalbare woningen
Er

is een tekort aan woningen in Schagen. Dit komt door een groeiend aantal inwoners en een
geleidelijke afname van het aantal bewoners per woning. Ook merken we een groeiende
verhuisbeweging vanuit de metropoolregio Amsterdam.
In alle dorpen en in de stad moet meer gebouwd worden om aan de eigen vraag te voldoen.
Hierop zetten wij in met een forse groei van het aantal woningbouwprojecten.
Het belang van voldoende woningen wordt ook onder de aandacht van de provincie
gebracht. We willen nieuwe woningbouwplannen zo snel mogelijk realiseren, bijvoorbeeld
door de bestemmingsplannen al klaar te hebben liggen nog voordat de provincie daarvoor
ruimte biedt.
Om beter in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de markt is het belangrijk dat de gemeente
kan sturen op de woningbouwproductie. Een belangrijk instrument hiervoor is het strenge
beleid om projecten te verplichten snel van start te gaan en te realiseren. Wij zetten dit beleid
dat gebruik maakt van ‘voorzienbaarheid’ in de wetgeving door.
Door aangescherpte regelgeving van de Rijksoverheid komen minder mensen in aanmerking
voor een sociale huurwoning en is het tegelijkertijd moeilijker geworden om een hypotheek te
krijgen. Hierdoor is er ook binnen de gemeente Schagen een groep mensen aangewezen op
de vrije huursector. We gaan in gesprek hierover met de woningcorporaties en beleggers.











Meer koop- en huurwoningen bouwen voor alle inkomensgroepen, verspreid over de hele
gemeente
Wij streven naar nieuwbouw van 300 woningen per jaar
Voldoende starterswoningen in alle kernen
Woningbouw blijft max. 3 bouwlagen + kap in de dorpen en 4 bouwlagen + kap in de stad
Meer mogelijkheden voor woningbouw bovenop de provinciale woningbouwprogrammering blijven gezocht worden, ook in het buitengebied (buiten de rode contouren)
Woningen zijn om in te wonen, gebruik als recreatief verhuurobject of tweede woonhuis is
niet toegestaan
Wij bouwen zoveel mogelijk voor de lokale vraag naar woningen
Goede en voldoende huisvesting voor seizoenarbeiders
We onderzoeken om ook voor bedrijven huisvestingsmogelijkheden voor medewerkers te
realiseren
We experimenteren met bouw voor specifieke doelgroepen, zoals ‘Tiny Houses’ en
Kangoeroewoningen

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
Nieuwe woningbouwprojecten moeten de ruimte krijgen. Wij willen vaker kleinschalige
projecten toestaan, zodat er een gestage opbouw van de woningen per kern is. Door middel
van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) kunnen lokale jongeren, maar
bijvoorbeeld ook groepen ouderen, hun eigen project inrichten zoals hen het beste past.
Omdat deze groepen niet, zoals projectontwikkelaars, mee kunnen dingen in ingewikkelde
aanbestedingsprocedures, zal de gemeente grond voor dit soort projecten direct verkopen
tegen de taxatiewaarde.
Wij starten een onderzoek naar het realiseren van een zogenaamd Knarrenhofproject waar
mensen veilig, geborgen en onafhankelijk kunnen wonen. Met een gemeenschappelijke tuin
en recreatieruimte is er veel mogelijkheid tot ontmoeting. We willen dit samen met de
toekomstige bewoners (ouderen) vanaf het begin ontwikkelen. Het doel is dat ze samen
bijvoorbeeld onderhoud, zorg en ondersteuning organiseren.
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CPO-projecten krijgen voorrang bij aankopen van grond van de gemeente
Wij onderzoeken met bestaande capaciteit of het mogelijk is om een Knarrenhof te
faciliteren, dat is een woonvorm in een hofje waar ouderen samen wonen en eventuele
zorg regelen

Sociale huur en koop
De wachtlijsten voor huurwoningen lopen inmiddels op tot soms wel acht jaar. Wij willen
toewerken naar redelijkere wachttijden. Op langere termijn werken we er naartoe dat mensen
in een dorp maximaal 2,5 jaar moeten wachten op een sociale huurwoning en in de stad
Schagen, vanwege de populariteit, maximaal 3,5 jaar. We realiseren ons dat dit vanwege de
benodigde bouw langer dan vier jaar zal duren, toch maken we duidelijk aan welk doel we
werken.
Met sociale koop- en huurwoningen moet worden bereikt dat een grote groep jongeren en
ouderen wordt gehuisvest binnen onze gemeente. We willen starters op de woningmarkt
helpen om zich binnen hun eigen gemeente te huisvesten.
We willen ook bereiken dat de sociale woning wordt ingezet om de doorstroming van huur
naar huur of van huur naar koop mogelijk wordt. Daarover gaan we met projectontwikkelaars
en woningcorporaties afspraken maken.
Wij vinden dat samen met dorpsraden, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en
inwoners de schaarse ruimte moet worden ingericht. Wij willen beter doorstroombeleid in de
sociale huur. Met woningcorporaties willen we een overeenkomst sluiten worden om senioren
die een grote sociale huurwoning achterlaten, een seniorenwoning aan te bieden tegen
dezelfde huurprijs. Op dit moment wordt dit beperkt door landelijke regelgeving. We willen met
de woningcorporaties tot een oplossing komen.
Om voldoende sociale huur- en koopwoningen (starters- en seniorenwoningen) te realiseren
gaan we minimaal 40% sociale nieuwbouwwoningen bouwen bij grootschalige projecten,
waarbij bij een koopwoning de prijs geldt van 185.000 euro VON en voor huurwoningen geldt
de eerste aftoppingsgrens. Bij kleinschalige projecten gaan we gemiddeld uit van minimaal
30% sociale woningbouw.




De wachtlijsten in de sociale huur moeten sterk omlaag
Meer sociale woningbouw (huurwoningen)
Doorstroombeleid verbeteren

Ruimtelijke ordening en Omgevingswet
De gemeente beloont slecht gedrag niet. Als iemand zijn gebouwen of grond verwaarloost, is
dat een reden om niet mee te werken aan plannen voor bijvoorbeeld woningbouw. In het
verleden is dat vaak gedaan met de gedachte ‘dat het dan opknapt’, maar juist dan straalt
de overheid uit dat slecht gedrag beloond wordt.
Ook agrarische schuren die verwaarloosd zijn krijgen minder aanspraak op compenserende
woningen bij Ruimte voor Ruimteprojecten; de schuren hebben immers al een fors deel van
hun economische waarde verloren door het verval en de sloop is deels al door de tijd gedaan.
Hetzelfde principe hebben wij voor verloedering op recreatieparken. Wie verval toelaat, kan
rekenen op strenge handhaving. Liever gaan wij voor de inzet van verval met eigenaren in
overleg om te komen tot een oplossing.
De gemeente is verantwoordelijk voor de bebouwingsmogelijkheden op elk stuk land binnen
de gemeente. Hierdoor ontstaan vanwege de verschillende belangen vragen, zoals: Hoe
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hoog mogen woningen worden? Hoeveel groen moet er in de wijken zijn? Kan zware industrie
naast woningen gerealiseerd worden? Waar is ruimte voor natuur en waar voor de agrarische
sector? Kunnen toeristische ondernemers verder groeien? Al dat soort overwegingen worden
vastgelegd in bestemmingsplannen.
Door strijdigheid tussen bestemmingen kunnen fricties en burenruzies ontstaan, bijvoorbeeld
door grote verschillen tussen de aard van industrie en de aard van wonen. Nieuwe situaties
waar dat dicht bij elkaar zit, willen we voorkomen.
Het kost vaak moeite de ambities van de samenleving en ondernemers bij te houden. Het
maken van een postzegelbestemmingsplan voor kleine projecten vraagt een heel boekwerk
aan onderbouwing en vaak ruim een jaar proceduretijd. Wij stellen ons ten doel om
eenvoudige plannen snel en goedkoop af te kunnen handelen. Wij groeien daarom toe naar
een tweejaarlijks bestemmingsplan voor het hele grondgebied, waarin alle wijzigingen steeds
meegenomen kunnen worden.
De nieuwe omgevingswet die rond 2021 in zal gaan geeft ons meer mogelijkheden voor
maatwerk. Het motto van de omgevingswet spreekt ons aan ‘ruimte voor ontwikkeling,
waarborgen van kwaliteit’. Wij willen de maximale ruimte nemen om zelfstandig over de
ontwikkeling van de dorpen en de stad te besluiten, zonder dat de provincie zich er mee
bemoeit.
Handhaving van afspraken en regels is een belangrijke gemeentelijke taak. Als er niet wordt
gehandhaafd telt te vaak het recht van de sterkste of de brutaalste. Daarom worden regels
nageleefd. Zo willen wij toezien dat bestemmingen niet oneigenlijk gebruikt worden, denk aan
het recreatief gebruiken van een woning of het bewonen van een recreatieverblijf.






Ook in ruimtelijke ordening belonen wij slecht gedrag niet
Conflictsituaties voorkomen door strijdige bestemmingen in de nabijheid te vermijden
Wij onderzoeken of het mogelijk is om tweejaarlijks een bestemmingsplan voor de hele
gemeente op te stellen, waarin alle plannen meegenomen worden om kosten voor
inwoners en ondernemers te besparen
Inspelen op de nieuwe omgevingswet en optimaal gebruik maken van de kansen
We gaan weer over tot het aankondigen van bestemmingswijzigingen in een huis-aan-huisblad

Welstand en monumenten
Het is belangrijk dat onze generatie nadenkt over de manier waarop wij de bebouwde
omgeving achterlaten voor volgende generaties. Centrumgebieden, de binnenstad,
monumenten en dorpsgezichten worden met een streng welstandsbeleid bewaakt.
Ook in andere gebieden vinden wij de uitstraling van gebouwen belangrijk. Daar vormen we
de toetsing door de commissie welstand echter om naar een advies. We vragen van de
initiatiefnemers om rekening te houden met de uitstraling en om aan te sluiten bij het
bebouwingsbeeld in de omgeving. Wie dat wil kan een advies van de welstandscommissie
krijgen. Dit krijgt meer de aard van een gratis professionele blik op de kwaliteit van het plan en
wordt niet langer een verplichte toetsing.
Monumenten krijgen meer aandacht. De Westfriese Omringdijk, de duinen en andere landschapselementen worden door ons gekoesterd. Oude molens en kerktorens kunnen in de
renovatiekosten op een bijdrage van de gemeente rekenen. Ook voor andere monumenten
is er subsidie beschikbaar. We zien toe op handhaving van het monument voor de komende
generaties en we toetsen verbouwingsplannen extra kritisch.

13

Monumenten worden gekoesterd en gesubsidieerd
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Welstandsbeleid zo beperkt mogelijk houden, behalve in de centrumgebieden, bij historische dorpsgezichten en bij monumenten
Welstandsbeleid niet afschaffen; welstandsuitspraken zijn geen bindende voorwaarde
voor gemeentelijk akkoord en worden gezien als advies
We hebben meer aandacht voor monumentenbeleid en stellen subsidies beschikbaar
voor de meerkosten van instandhouding bij renovatie
Bordjes met een toelichting over de historie van monumenten
Meewerken aan het verzoek van de stichting Zijper Kerken voor een bijdrage aan het
noodzakelijk grootschalig onderhoud van kerktorens

Veilig verkeer, goed onderhoud
De gemeente Schagen maakt een transitie door in het onderhoud van de openbare ruimte.
Er wordt niet langer geld geleend voor onderhoud, maar investeringen die nodig zijn worden
direct betaald. Zodoende wordt er geen schuld meer doorgeschoven naar toekomstige
generaties. Wel vraagt dat op de korte termijn extra aandacht om met schaarse middelen
toch het onderhoud op een aanvaardbaar niveau te brengen. Ook de digitalisering van het
meerjarenonderhoudsplan draagt bij aan het onder controle houden van de kosten en veilig
en goed beheren van openbare wegen, paden en groen.
Veel van de wegen in Schagen zijn eigendom van overheden zoals het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier, Provincie Noord-Holland of Rijksoverheid. De gemeente gaat in
overleg over onderhoud of over uitbreiding en aanleg van nieuwe infrastructuur met deze
overheden.
Het wegennet zal beter afgestemd moeten worden op het groeiende, maar vooral ook op
het steeds zwaarder wordende landbouwverkeer, zodat de veiligheid gewaarborgd blijft.
Soms kunnen agrariërs of loonwerkers niet anders dan door een dorp rijden, maar daar waar
dat mogelijk is willen we met de LTO en betrokken ondernemers in gesprek blijven over
mogelijke alternatieve routes en willen we landbouwverkeer zoveel mogelijk buiten de
dorpskernen houden.














We zullen samen met inwoners meer (veilige) wandelmogelijkheden (rondje om) realiseren
Een sterke lobby om het fileleed bij de randweg Alkmaar op te lossen
Beheerplannen openbaar gebied met spoed vaststellen en inzichtelijk maken van het
onderhoudsniveau van wegen, fiets- en voetpaden versus de daarmee gemoeide kosten
In het kader van de veiligheid willen we aandringen bij de wegbeheerder voor verlichting
van de parallelwegen
Op parallelwegen rijdt vaak sluipverkeer hard langs fietsers en wandelaars. Deze wegen
zouden alleen toegestaan kunnen worden voor het langzaam verkeer en bestemmingsverkeer. Hierover treden wij in overleg met de wegbeheerders
Betere communicatie over uit te voeren werkzaamheden inclusief coördinatie door de
gemeente als er op meer plaatsen in de gemeente aan de wegen gewerkt wordt
Bij inrichting en onderhoud van openbaar gebied rekening houden met mensen met een
beperking
Bij renovaties (vrijwel) alle wegen binnen de bebouwde kom inrichten als 30 km-zone
Wij willen dat ‘Meld en Herstel’ kleine problemen snel blijft aanpakken en bij het oplossen
van een melding ook direct beoordeelt of er andere zaken in de nabijheid moeten worden
opgelost
Aandacht voor veiligheid rond scholen (zoals schoolzones en Kiss & Ride-zones)
In overleg met provincie en HHNK de bermen bij kruispunten vaker maaien voor goed
overzicht
We blijven streven naar omlegging van de N9 om de dorpen Burgervlotbrug en Sint
Maartensvlotbrug op termijn
Bij veranderingen in de openbare ruimte wordt het gehandicaptenplatform geconsulteerd

Fietsvriendelijke gemeente
Wij hebben extra aandacht voor veilige fiets- en wandelroutes, met name van schoolgaande
jeugd. Ten behoeve van de rollatortoegankelijkheid zullen wij met voorrang veilige en vlakke
wandelpaden rond woon-zorgcomplexen, in het centrum van de dorpen en de stad Schagen
realiseren. Wij willen projecten voor betere fietspaden in kaart brengen zodat er snel
geschakeld kan worden als de provincie meer middelen beschikbaar stelt.
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Goede bewegwijzering van fiets- en wandelroutes en energiezuinige verlichting



Bij inrichting en renovatie aandacht voor voldoende fietsenstallingen / fietsparkeerplekken

Parkeren
In Schagen is het parkeren gratis. Dat is een unieke kwaliteit voor de winkelstad en voor de
stranden. Voor bezoekers en ondernemers is het gratis parkeren belangrijk. Wij willen dat er
voldoende parkeergelegenheid is.








Parkeren blijft in de hele gemeente gratis
Meer parkeerplaatsen rond centrum Schagen
Met de inwoners en bedrijven van Warmenhuizen zoeken naar oplossingen voor het
parkeerknelpunt Dorpsstraat Warmenhuizen
Geen uitbreiding van de blauwe zone in de stad
De parkeerproblemen aan het Westerpark worden opgelost door extra parkeerplaatsen
te creëren op de plaats van de meest noordelijke wadi
Meer oplaadpunten voor elektrische auto's
De parkeerplaatsen van Callantsoog moeten vanaf de N9 beter worden aangeduid. Er
wordt onderzocht of op piekdagen weer verkeersregelaars kunnen worden ingezet

Grote wegenprojecten
De oost-west verbindingen binnen onze gemeente zijn kwetsbaar en niet berekend op de
groeiende verkeersstroom. Door regelmatig terugkerende incidenten raken de vlotbruggen bij
Sint Maartensvlotbrug en Burgervlotbrug beschadigd en zijn zij soms maandenlang buiten
gebruik. Door de schadelijke effecten op de doorstroom zetten wij voluit in op realisatie van
een vaste oeververbinding bij Burgervlotbrug. Bij de provincie benadrukken we het belang van
goed planmatig onderhoud van de bestaande vlotbruggen zodat de onderhoudsperiodes
niet onverwacht en langdurig meer hoeven te zijn.
De spoorwegovergang aan de Zuiderweg in Schagen zorgt vaak voor opstoppingen in het
verkeer. Wij gaan onderzoeken of de provincie en ProRail mee willen werken aan een project
voor de ondertunneling van de Zuiderweg en gaan na of zij daar de financiering voor zouden
willen dragen. In algemene zin vraagt dit kruispunt extra aandacht voor de veiligheid van
fietsers en voetgangers.
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Een kwartier sneller in Amsterdam door regionale lobby bij Rijk en provincie om alle
stoplichten te omzeilen, door ongelijkvloerse kruisingen te maken op de N9, ring Alkmaar
en N245
Betere doorstroming N245, bijvoorbeeld door intelligente verkeersregelinstallaties (IVRi)

Zorg voor elkaar
In een samenleving is het individu niet leidend. Wij vinden dat mensen vooral belangrijk zijn
voor elkaar en pas echt tot hun recht komen als ze niet alleen zichzelf, maar vooral ook
anderen sterker maken en steunen. Je meerwaarde in het leven is vooral uit te drukken in
datgene wat je voor anderen betekent. Voor de meeste mensen gaat dat over de directe
sociale kring: het gezin, de familie, vrienden, buren. Als er bijvoorbeeld een nieuwe speeltuin
in de buurt komt, dan laten we het graag aan de buurt om te kiezen wat voor toestellen erin
komen.
Nabuurschap en zorg voor elkaar zijn te veel ondergesneeuwd in de groeiende regelwens van
de overheid en door de individualisering. Elkaar helpen zou weer vanzelfsprekend moeten zijn.
We worden ouder, wonen langer zelfstandig en we doen langer mee 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 de mogelijkheden van
onze inwoners is 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.
De krapte op de arbeidsmarkt in de zorg begint een bedreiging te vormen voor het leveren
van goede zorg. Daarom hechten wij grote waarde aan de bestaande zorgopleidingen in
Schagen en omliggende gemeenten. Om meer jongeren warm te laten lopen voor het volgen
van deze beroepsopleidingen zou de gemeente een positieve bijdrage kunnen leveren aan
een stukje imagoverbetering.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor Wmo- en Jeugdzorgprofessionals ruimte en dus tijd creëren voor medemenselijkheid
Begeleiding naar onderwijs, werk of vrijwilligerswerk
Regelingen voor minima zoals bijvoorbeeld Meedoen in de Noordkop, collectieve ziektekostenverzekering, gemeentelijk noodfonds en bijzondere bijstand te behouden
Ondersteuning van vrijwilligers (o.a. Wonen plus Welzijn)
Ondersteuning van Vluchtelingenwerk Schagen
Ondersteuning van mensen met schuldproblematiek. Dit beleid wordt tweejaarlijks
geëvalueerd
Stimuleren en ondersteunen van Graag Gedaan
Behouden van het bestaande pakket aan sociale zekerheid voor inwoners
Maatwerk blijven leveren op sociaal beleid, bereikbaarheid zo laagdrempelig als mogelijk
is en niet-digitaalvaardige ouderen persoonlijk benaderen
Zichtbaarheid van de wijkteams vergroten door ze spreekuur in de dorpen en wijken te
laten houden
In de Wmo staan de behoeften van de cliënten centraal

Kindvriendelijke gemeente
Wij willen Schagen de komende vier jaar op de kaart zetten als magneet voor jonge gezinnen.
Veel jongeren uit de gemeente vertrekken voor hun studie naar universiteitssteden zoals
Amsterdam of Groningen. Vaak gaan zij die steden weer uit als ze kinderen krijgen en groter
en veiliger willen wonen. Wij willen extra onder de aandacht brengen waarom Schagen dan
zo'n goede gemeente is om kinderen in op te laten groeien.
In de gemeente Schagen is ruimte om groter te wonen, er is veel speelgelegenheid en de
natuur is nooit ver weg. Het strand is vanuit de gehele gemeente op de fiets te bereiken. Er zijn
overal goede kinderdagverblijven, goed basis- en vervolgonderwijs, bibliotheekvoorzieningen
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(Bibliotheken op School (BOS)) en zwembaden. Er zijn ook meer sportvoorzieningen dan in veel
andere gemeenten. De veiligheid van Schagen, de nabijheid van grote steden, de
hoogwaardige werkgelegenheid en de komst van het glasvezelnet zijn ook belangrijk.









Schagen profileren als kindvriendelijke gemeente om jonge gezinnen aan te trekken
Een speeltuintje op loopafstand van elk kind. In de dorpen en wijken zijn grotere
speelvoorzieningen met uitdagende toestellen voor grotere kinderen en jongeren
In het spelen zoeken naar toestellen die creativiteit bevorderen en uitdagen
Investeren in verbetering van de verkeersveiligheid rond en naar school
Wij houden de (school)bibliotheken open, voor jong en voor oud
Sporten, ravotten, bewegen en deelnemen aan het verenigingsleven zijn voorwaarden
voor een gezonde jeugd
Kinderen moeten een onbezorgde jeugd kunnen hebben
Ouders die moeite hebben met opvoeden worden ondersteund

Zorg voor gezinnen
Kinderen kunnen de dupe worden van gezinssituaties met schulden. We gaan daarom door
met goede schuldhulpverlening, cursussen in budgetteren en het kindpakket (Meedoen in de
Noordkop) dat kinderen van ouders met schuldenproblematiek in staat stelt om gewoon mee
te doen bij de verenigingen. Ook op scholen is er aandacht voor budgettering en dus voor het
voorkomen van schulden op latere leeftijd.
Scheiden is voor ouders ingrijpend, maar zeker ook voor kinderen. Dat uit zich soms in slechtere
schoolprestaties en veranderend gedrag. In Nederland is bijna de helft van de
jeugdhulpvragen gerelateerd aan echtscheidingen. Wij komen op voor deze kinderen.
Het is belangrijk dat ouders bij de gemeente terecht kunnen in deze moeilijke periode. De
gemeente kan bijvoorbeeld helpen met opvoedingsondersteuning. Als de gemeente mensen
na een scheiding spreekt vanwege woonbehoefte of uitkeringen, wijst de gemeente op het
belang van een goede verstandhouding tussen de gescheiden ouders voor de toekomst van
het kind.
We zullen onderzoek doen naar de vorming van een zogenaamd gezinsbudget. Dit om
bureaucratie te voorkomen als op één gezin meerdere regelingen van toepassing zijn. De
gemeente Meppel heeft daar al ervaring mee en die kennis zullen wij in het onderzoek
meenemen.
Na de invoering van de Jeugdwet is duidelijker dan ooit geworden dat het (voorschoolse)
onderwijs en gemeenten een gezamenlijk belang hebben, namelijk zorgen dat jongeren een
onbezorgde jeugd hebben. Met de gegevens die er per wijk en dorp beschikbaar zijn kan een
beeld gevormd worden op basis waarvan we gericht beleid kunnen voeren. Het doel is om in
een zo’n vroeg mogelijk stadium de benodigde interventies te plegen om een kind en het
gezin waar nodig te ondersteunen.
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Jongeren die een misdrijf hebben begaan, krijgen extra begeleiding, om te voorkomen
dat ze dezelfde fout nog eens maken
Wij zien kinderen graag opgevangen worden in een pleeggezin in plaats van in een
instelling, om zo voor het kind een gezinssituatie te behouden
Aandacht voor gezinssituatie met schulden
Jeugdhulp is belangrijk
Als er problemen zijn bij het opvoeden, kunnen ouders professionele hulp krijgen
Als het opvoeden misgaat, gaat het belang van het kind voor

Aandacht voor jongeren
Over het algemeen gaat het goed met onze jongeren en zij zijn niet voor niets de gelukkigste
jeugd in Europa. De meeste jongeren hebben via school en opvoeding een goede basis voor
hun verdere leven. Met de snel aantrekkende arbeidsmarkt zijn er volop kansen voor jonge
mensen om met een vliegende start aan hun carrière te beginnen.
Overlast van jongeren is van alle jaren en komt in alle dorpen en wijken soms voor. Niet voor
alle jongeren biedt het leven evenveel kansen. Veel jongeren hebben rond de puberteit de
behoefte zich los te weken en te ‘chillen’ met vrienden. Daarover voeren onze jongerenwerkers uit het wijkteam ook gesprekken met de jongeren zelf. Meestal is dat afdoende. Zo
niet, dan wordt er strenger opgetreden.
Het is belangrijk dat er een afstemming is tussen sport, cultuur, vertier en sociale vorming voor
jongeren. Jongeren, ouders en een delegatie uit het onderwijs zouden een bijdrage kunnen
leveren om de behoefte aan jeugdhulpverlening en jongerenwerk te inventariseren. Er is een
jongerenactieplan, dit is opgesteld in overleg met politie en jongerenwerkers.
Er ligt een taak in het bieden van preventieve ondersteuning aan jongeren en hun ouders door
vroegtijdige probleemsignalering. Het alcohol- en drugsgebruik door jongeren is een probleem
waar landelijk steeds meer aandacht voor is. Het is vaak de oorzaak van geweld in het
uitgaansgebied. Door voortzetting van het project Helder in de Kop willen we het alcohol- en
drugsgebruik van de jeugd terugdringen. Daarbij is het van belang om niet alleen de jongeren,
maar ook hun ouders en verzorgers goed voor te lichten over de risico’s van alcohol en drugs.











Jongeren krijgen goede kansen op de arbeidsmarkt, wij stimuleren bedrijven om
stageplaatsen beschikbaar te stellen
Jeugd moet kunnen ‘chillen’, maar wordt aangesproken op intimiderend gedrag en
vervuiling
Goede schuldhulpverlening en cursussen zijn belangrijk ter voorkoming van schulden,
waardoor kinderen niet de dupe hoeven te worden van schulden van hun ouders
Continueren van het goede contact van jongerenwerkers met de jongeren
Jongeren stimuleren om te sporten en deel te nemen aan culturele activiteiten om een
actief sociaal netwerk op te bouwen
Jongeren die opgroeien bij werkloze ouders motiveren om zelf wel te gaan werken
Ter voorkoming van alcohol- en drugsmisbruik zetten wij het project 'Helder in de Kop' voort
Goede voorlichting over drugs en alcohol voor kinderen en voor hun ouders
Versterken van de communicatie met jongeren door gebruik van sociale media
De sluitingstijd van horeca blijft in de hele gemeente 4:00 uur, wel nemen we bij de
evaluatie een toegangsstop vanaf 2:00 uur mee. Vanaf die tijd mag je nog wel naar buiten,
maar niet meer naar binnen. In de ‘droge horeca’ mag men nog wel tot 4:00 uur naar
binnen. De uitvoering hiervan willen we praktisch houden en vindt plaats na de evaluatie
van het dit jaar gestarte beleid en in overleg met de horeca

Instromen in werk en maatschappij
Inwoners die buiten hun schuld niet kunnen deelnemen aan het arbeidsproces kunnen
rekenen op ondersteuning zowel financieel als in begeleiding naar (vrijwilligers)werk, onderwijs
of dagbesteding.
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Degenen die ervoor kiezen niet te willen werken, zullen rekening moeten houden met sancties
zoals verlaging of uitsluiting van de uitkering ingevolge de Participatiewet. Onze twee sociaal
rechercheurs moeten er voor zorgen dat de goeden niet lijden onder de kwaden.
Onze wijkteams zorgen er voor dat uitstromers, groeiers en blijvers intensief worden begeleid
naar (vrijwilligers)werk of dagbesteding. Noorderkwartier zal in onze visie voor Schagen steeds
meer als reïntegratiebedrijf functioneren waarbij uiteraard inwoners met een arbeidsbeperking
terecht kunnen bij het beschut werken dat ook door Noorderkwartier wordt uitgevoerd.
We stimuleren jobcarving bij werkgevers. Dit is het bundelen van eenvoudige werkzaamheden,
waardoor de bij ons bekende doelgroepen gemakkelijker op betaald werk geplaatst kunnen
worden.
Vergunninghouders zijn verplicht een inburgeringscursus te volgen waarbij het leren van de
Nederlandse taal essentieel is. De wetgever heeft bepaald dat deze cursus door de
vergunninghouder zelf moet worden betaald. Eventueel kan men daarvoor een lening van
DUO afsluiten (Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap). Hoewel de ervaring heeft geleerd dat werken en leren het beste resultaat
leveren is dat niet altijd even gemakkelijk. Fiolet of andere aanbieders geven deze taallessen
overdag en dan komt het werken wel eens in het gedrang. Wij gaan met Fiolet en
Noorderkwartier afspraken maken om combinatietrajecten van taallessen en
activering/werkervaring en zo mogelijk betaald werk te organiseren. Overigens vragen vergunninghouders daar vaak zelf al om. Ook de taalcafés die door Vluchtelingenwerk Schagen
worden georganiseerd zullen wij blijven ondersteunen.














Blijvend inzetten op vermindering van het aantal bijstandsgerechtigden, meedoen in de
samenleving moet voor zoveel mogelijk mensen mogelijk gemaakt worden
Bedrijven stimuleren om na te denken over het vrijmaken van eenvoudige taken bij hoger
opgeleid personeel zodat lager opgeleiden aangenomen kunnen worden
Van de gemeente als werkgever mag een voorbeeldrol in het personeelsbeleid verwacht
worden
Hard beleid voor bijstandstrekkers die niet willen werken
Ruimhartig en motiverend beleid voor bijstandsgerechtigden die niet kunnen werken
Rondom wijkteams voldoende ruimte en middelen beschikbaar houden voor maatwerk
Snel acteren op schulden om erger te voorkomen
Vluchtelingen voor oorlog en onderdrukking vangt Schagen vanzelfsprekend op
Integratie is het hoofddoel voor vluchtelingen
Taallessen voor vluchtelingen zijn flexibel, zodat vluchtelingen sneller een baan kunnen
accepteren
De gemeente zet erop in dat vergunninghouders snel werken en meedoen in de
samenleving
Vergunninghouders houden voorrang op een huurwoning, maar om bestaande wachtlijsten niet te laten oplopen, worden dan ook extra huurwoningen gebouwd
Bij het gemeentehuis willen wij de gastvrije ontvangst door onze gastvrouwen en –heren in
de vorm van werkervaringsplaatsen graag voortzetten

Personen met verward gedrag
Voor wat betreft de opvang van personen met verward gedrag sluiten wij aan bij het plan
‘Thuis in de buurt’. Momenteel wordt gewerkt door de Kopgemeenten aan het actieplan. Het
gaat dan met name over de vraag hoe mogelijk voorkomen zou kunnen worden dat deze
personen met verward gedrag acuut zorg nodig hebben. Daarmee loopt nu de pilot 24/7uurs-bereikbaarheid, gericht op betere afstemming tussen politie, vangnet en advies.
Registratie van zowel politie als GGD is hier belangrijk. Daarbij zal in de komende tijd veel
aandacht moeten worden besteed aan de aanpak van extreem complexe zaken.
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Psychische problemen worden gesignaleerd en zo nodig behandeld



De gemeente wil snel een actieplan voor personen met verward gedrag opstellen

Zorgwijzer
Wij zullen een zorgwijzer ontwikkelen waarin zowel digitaal als op papier de sociale kaart van
Schagen is opgenomen. Dit om de aanwezige informatie optimaal voor iedereen te ontsluiten.
Hierbij wordt de afweging gemaakt of de bestaande Hulpwijzer wordt geactualiseerd of
vervangen, waarbij de (zorg)aanbieders ook hun informatie aan kunnen leveren en
actualiseren.

Dierenwelzijn
Of iemand nu bedrijfsmatig of hobbymatig dieren houdt, diegene is verantwoordelijk voor het
welzijn en de gezondheid van dieren. De regels hieromtrent staan in de wet. De gemeente is
verantwoordelijk voor de opvang van asieldieren. Onderzocht wordt met gemeenten uit de
regio Alkmaar en Hollands Kroon of tot één gezamenlijk asiel gekomen kan worden. Dit omdat
de huidige huisvesting, zoals in Tuitjenhorn, niet meer adequaat is. Budget hiervoor komt vrij uit
de verkoop van bestaande locaties.
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Onderwijs en onderzoek
Scholen hebben een belangrijke functie in het dorp. De school brengt mensen samen en zorgt
voor leefbaarheid. Kinderen uit het dorp zitten samen in de klas en spelen samen. Het
verdwijnen van de school uit het dorp is dan ook een forse aderlating. Als scholen onder het
niveau van de wettelijke instandhoudingsnorm zakken, kan dat aanleiding zijn om de school
op te heffen of te fuseren met een school in de omgeving.
Hoewel de schoolbesturen een eigen verantwoordelijkheid hebben voor het al dan niet sluiten
van een basisschool, kan het voor de leefbaarheid van een dorp van groot belang zijn dat
deze wordt behouden. Mocht een schoolbestuur van plan zijn een basisschool te sluiten in een
dorp, dan zal in een zo vroeg mogelijk stadium met de gemeente in overleg moeten worden
getreden om te bezien of er in gezamenlijkheid een oplossing voor het open houden van de
school kan worden gevonden.
De coalitie heeft de wens om in elk dorp en in elke wijk (aansluitend) op de reguliere lesuren
op school muziekonderwijs aan te bieden. Er zal eerst geïnventariseerd worden wat er
momenteel al is en vervolgens zal in overleg met de huidige aanbieders onderzocht worden
wat nodig is om dit werkelijkheid te laten worden.













Het onderwijs behoudt de extra middelen om specifiek aanbod mogelijk te maken. We
gaan door met ondersteuning van schoolzwemmen, obesitasbestrijding, voorlichting en
schoolgym (hierbij ligt de keuze tot deelname bij de school)
We willen dat alle scholen blijven bestaan, maar het schoolbestuur en de ouders beslissen
daar uiteindelijk over
Brede scholen met een kindcentrum mogelijk maken, zodat de school en andere functies
zoals het consultatiebureau en de kinderopvang goed samenwerken
Steun aan een rookvrije generatie door roken onmogelijk te maken op schoolpleinen en
bij jeugdwedstrijden langs het veld
Muziekonderwijs terug in de scholen
Onderwijsaanbod afstemmen op de sociale kaart
Verregaande samenwerking tussen school, wijkteam en schoolmaatschappelijk werk
Nieuw te bouwen basisscholen moeten in samenspraak met de inwoners, schoolbesturen
en verenigingen worden gerealiseerd
Het speciaal onderwijs in de stad Schagen moet blijven en ondersteund worden
Basisonderwijs in de kernen is van wezenlijk belang vanwege de sociale functie die een
school vervult in de kernen
Doorgaan met het programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
Terugdringen van de laaggeletterdheid, onder andere door steun voor het ‘Taalcafé ’in
de bibliotheken in Schagen en Tuitjenhorn, ook voor mensen met een niet Nederlandse
achtergrond

Middelbaar en hoger onderwijs
Schagen heeft met het Clusius College en Regius College prima middelbare scholen met een
regionale functie. Het is belangrijk dat de gemeente goede banden onderhoudt met het
middelbaar onderwijs en hen steunt om op topniveau te blijven.
Schagen kan trots zijn dat het ROC Kop van Noord-Holland zich binnen de gemeente bevindt.
Het ROC en de MBO-afdeling van het Clusius College verzorgen een divers aanbod op MBOniveau en streven verbinding na met de regionale bedrijven.
In het project De Kop Werkt wordt de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven versterkt
met het doel de jongeren bewust te maken van het gevarieerde werkaanbod in de eigen
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gemeente. Hiervoor is het van belang bedrijven te bezoeken en stages te realiseren, ook voor
basisscholieren, zowel bedrijven als jongeren te stimuleren en samen met het bedrijfsleven
interactieve programma’s te ontwikkelen.
Voor HBO- en WO-onderwijs moeten onze jongeren buiten de gemeente op zoek. Er wordt
vanuit Schagen samenwerking gezocht met Wageningen en de VU. Waar de gemeente de
komst van hoger en wetenschappelijk onderwijs kan steunen, doet zij dat. Echter, dat is geen
eenvoudige opgave. Wel zien wij kansen in samenwerkingen tussen de onderzoeksinstellingen
ECN/TNO en het onderwijs. Vergelijkbare combinaties zijn er ook met de R&D afdelingen van
de zaadveredelingsbedrijven. Zaadveredeling valt onder het topsectorenbeleid en wordt dus
ook op nationaal niveau gezien. Meer specifieke opleidingen in de omgeving zouden
belangrijk zijn voor de ontwikkelingsmogelijkheden van deze sector.




Goede samenwerking met het MBO-onderwijs op het ROC en het Clusius College
Bevorderen van verdere samenwerking tussen ROC en het bedrijfsleven
Samen met de Universiteit Wageningen en Clusius College zoeken naar de mogelijkheid
voor HBO agrarisch onderwijs in de regio

Onderzoek
De zaadveredelingssector behoort tot de topsectoren van de Nederlandse economie en
heeft impact over de hele wereld. De sector is geconcentreerd in het Seed-Valley-gebied van
Warmenhuizen tot Enkhuizen. Zaadveredelingsbedrijven investeren een kwart van hun omzet
in Research & Development. Dat is een voor andere sectoren ongekende kennisontwikkeling.
Gezien de sterke groei van deze sector zien wij kansen voor zowel werkgelegenheid als
onderwijs en onderzoek. De gemeente steunt deze sector in zijn groei waar het kan.
De gemeente waardeert de hoogwaardige werkgelegenheid en het wetenschappelijk
onderzoeksprogramma dat zich clustert in de Energy & Health Campus Petten. Daar wordt
door zo'n 1500 wetenschappers onderzoek gedaan naar duurzame energie en nucleaire
geneeskunde. De initiatieven om deze wetenschapsbasis te verbreden en open te stellen voor
gelieerde bedrijvigheid en onderzoek van studenten en promovendi worden actief door de
gemeente gesteund. De wens om nieuwe laboratoria te realiseren voor zonnepanelen,
duurzame vloeistoffen en duurzame warmte kunnen ook op steun rekenen, evenals de nieuwe
Pallas-reactor.
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Research bij de bedrijven ECN, NRG, Pallas, JRC, Curium en in de zaadveredelingssector
zorgt voor belangrijke hoogwaardige werkgelegenheid in de regio. Deze sectoren en het
wetenschappelijk onderzoek daarin worden gesteund in hun groei
Steun voor de vorming van Energy & Health Campus

Senioren
Met de groeiende groep gepensioneerden ligt er voor de gemeente een enorme kans in
versterking van sociale verbanden. Deze groep draagt vaak de sportieve, culturele en
historische verenigingen in onze gemeente. Senioren leveren daardoor een cruciale bijdrage
aan de gemeenschap. Als zij dat kunnen en willen, blijven zij hun kennis en ervaring inzetten
voor de samenleving op bijvoorbeeld scholen en verenigingen.
Wij willen gebruik maken van de kennis en ervaring van senioren en willen bij de ontwikkeling
van ouderenbeleid luisteren naar de samenwerkende ouderenbonden, Welzijn Ouderen en
zorginstellingen.
Door in samenspraak met instellingen, corporaties en inwoners te werken aan slimme
oplossingen in de huizen om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, ontstaan er
zelfredzame wijken en dorpen waar mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen
en waar zij in staat gesteld worden om mee (blijven) te doen aan de samenleving.







De gemeente wil ouderen vragen vrijwillige gastlessen in lokale geschiedenis te geven op
scholen
Huishoudelijke hulp moet voldoende tijd krijgen om ouderen ook aandacht te kunnen
geven
Wij willen laagdrempelige dagbestedingsmogelijkheden
De gemeente wil eenzaamheid en sociaal isolement tegengaan
Goede voorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking
Wij onderzoeken de mogelijkheid voor een blijverslening, waardoor mensen die dat willen
hun huis zo kunnen inrichten dat ze er langer kunnen blijven wonen

Dorpsondersteuners
Dorpsondersteuners zijn vrijwillige bemiddelaars in zorg en welzijn die inwoners en de vrijwillige
en beroepsmatige zorgverleners bij elkaar brengen. Zij bewegen zich actief onder de mensen
en hebben een signaalfunctie richting mantelzorgers, thuiszorg/buurtzorg en andere partijen
zoals cliëntenorganisaties en huisartsen.
Vrijwilligers zijn van groot belang voor de zorg, zij kunnen de extra aandacht aan ouderen
geven waar de professionele zorg soms onvoldoende tijd voor heeft.

Woonzorgzones
We streven ernaar dat de huisvesting van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen dicht bij elkaar
gepland wordt. De gemeente kan ontwikkeling daarvan faciliteren en stimuleren.

Ouderenvervoer
In verband met de versobering van het openbaar vervoer willen wij in overleg met Hollands
Kroon, Den Helder, Texel en de provincie onderzoeken of er een mogelijkheid is om een
regionaal sociaal vervoersysteem in te voeren. Bij dit onderzoek zullen alle vervoerssystemen
die nu in Schagen aanwezig zijn betrokken worden (Makado60+bus, Seniorenbus Zijpe, Graag
Gedaan en de Buurtbus).
Als invoering van een dergelijk vervoerssysteem tot gevolg heeft dat dit consequenties heeft
voor de vervoersvergoedingen ingevolge de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zal
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conform het advies van de Wmo- en Jeugdadviesraad Schagen eerst een behoefteonderzoek plaatsvinden.




Het goede ouderenvervoer moet beter bekend gemaakt worden
Het blijven ondersteunen van het sociaal vervoer (Seniorenbus Zijpe, Graag Gedaan Zijpe,
Harenkarspel en Schagen en de Makado60+bus)
Onderzoek naar invoering van een fijnmaziger openbaar vervoerssysteem dat bestaande
systemen bundelt

Huiskamerprojecten
Wij willen aan de slag met huiskamers voor ontmoetingen in elk dorp en elke wijk. Voor alle
ouderen willen wij dat er in de nabijheid een ontmoetingsruimte is, de huiskamer, waar je een
kaartje kunt leggen, koffie kunt drinken en een praatje kunt maken. Gewoon voor de
gezelligheid, want ontmoeten is belangrijk. Vaak is deze wens te realiseren in de centrale
ruimtes van woonzorgcomplexen. In de dorpen waar dat niet het geval is zoeken we andere
locaties. Voor de financiering doen wij onderzoek naar herstel van de financieringsstromen die
voor de centrale ruimtes beschikbaar waren vanuit gemeente, provincie en Rijk.
In de dorpen Callantsoog, Petten en ’t Zand is onderzoek gedaan naar wat nodig is om
inwoners langer te laten thuis wonen. Het gaat daarbij onder andere om alle aspecten die de
thema’s wonen, fysieke leefomgeving, sociale activiteiten en ontmoeting, gezondheid en
vervoer behelzen. Hieraan wordt gewerkt door o.a. de dorpen zelf, de woonzorggroep Samen,
Wonen plus Welzijn, Wooncompagnie, Zorgverzekeraar VGZ, de gemeente, etc. Momenteel
wordt gewerkt aan een plan van aanpak dat de basis moet zijn voor andere dorpen en wijken
in onze gemeente. Duidelijk is al, dat de behoefte aan ontmoetingsruimten groot is. Door de
bezuiniging van de Rijksoverheid op de zorginfrastructuur, waar met name de woongroep
Samen hard door wordt getroffen, is het in stand houden van de bestaande ontmoetingspunten al een opgave. Ook door het St. Jozefpark (Tuitjenhorn) en de Hornhoeve (Dirkshorn)
wordt al geruime tijd aangeven dat oude afspraken over financiering niet zijn nagekomen. De
gemeente zal voor 2019 een oplossing hiervoor gevonden moeten hebben. De zorgaanbieders, de zorgverzekeraar (VGZ), de woningcorporaties en de gemeente zullen hun
verantwoordelijkheid moeten nemen en voor een duurzame financiering moeten zorgen.








De groeiende groep ouderen zien wij als een kans voor het verenigingsleven, het onderwijs
en de sociale cohesie in buurten
Wij willen een ‘huiskamer’ in elk dorp en elke wijk, omdat ontmoeten belangrijk is
Goed onderhoud van trottoirs rond woon-zorgcomplexen en in de winkelgebieden, ten
behoeve van mensen met rollator, rolstoel of scootmobiel
De gemeente heeft formele adviesorganan, zoals de Wmo- en Jeugdadviesraad, maar
onderhoudt natuurlijk met alle ouderenbonden een goed contact
De gemeente helpt de vrijwillige dorpsondersteuners bij hun belangrijke werk
Wij zijn trots op onze veteranen, de gemeente blijft meedoen aan veteranendag
Wij stimuleren dat ouderen in beweging kunnen blijven

Mantelzorg en respijtzorg
Langer thuiswonen impliceert dat de behoefte aan mantelzorg toeneemt, terwijl het aantal
mantelzorgers afneemt. Voor veel mensen is dit vanzelfsprekend, maar het kan op termijn een
zware taak worden. Mensen die elkaar liefdevol verzorgen zodra dat nodig is, verdienen
waardering en steun van de gemeente. De gemeente doet dat in de vorm van het
mantelzorgcompliment en door het mogelijk maken van Respijtzorg. Respijtzorg is de
professionele zorg om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten. De mogelijkheid van respijtzorg willen
we breder onder de aandacht brengen.
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Mantelzorgbeleid voortzetten
Mantelzorg en respijtzorg verdienen waardering en ondersteuning
Mantelzorgwoningen worden mogelijk gemaakt
Betrekken van mantelzorgers in de ontwikkeling van beleid zodat dit passend is en blijft
We hebben aandacht voor jonge mantelzorgers

Dementie
Dementie is volksziekte nummer één geworden. De komende jaren wordt verwacht dat het
aantal dementiepatiënten zal verdubbelen. Dementie is natuurlijk heel ingrijpend voor de
patiënt zelf en voor de partner, familie en naasten, maar het vraagt ook iets van de
samenleving. Doordat dementie steeds vaker voorkomt, zullen wij daar meer rekening mee
moeten houden. Dat geldt voor het zorgvuldig aanspreken van mensen aan de balie in het
gemeentehuis tot het inrichten van wijken om te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis
kunnen blijven wonen, zonder ‘te verdwalen’ als ze naar buiten gaan. Instellingen die
specialistische en goede zorg bieden voor dementerende ouderen juichen wij van harte toe.
Het initiatief Beleven in Leven in Schagerbrug is daar een prachtig voorbeeld van.
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Meer bewustwording creëren voor dementie in de gemeente
Voorzieningen treffen voor dementerende inwoners
Aandacht voor de mantelzorgers van dementerenden
Schagen moet een dementievriendelijke gemeente zijn

Sport, kunst en cultuur
Sport
Sporten is belangrijk, gezond, leerzaam en gezellig. Van de gemeente mag verwacht worden
dat zij de sport ondersteunt. Sport is een belangrijk onderdeel van het maatschappelijk leven,
het maakt de dorpen leefbaar, zorgt voor ontspanning en verbindt mensen. Sport kan het
verschil maken in een mensenleven. De gemeente is zich ervan bewust dat haar rol hierin van
wezenlijk belang is.

Topsportfonds
We zullen topsport- en talentontwikkeling in de gemeente gaan stimuleren. Dit wordt bereikt
door ondersteuning uit een topsportfonds van spelers en/of verenigingen die zich bezig
houden om bij de (inter)nationale top te blijven of te komen.


Wij willen komen tot een plaatselijk topsportbeleid, met steun voor topsporters uit de
gemeente

Accommodatiebeleid
Het accommodatiebeleid blijft in stand, maar de laatste fase van de kostenverhogingen wordt
teruggedraaid. De gemeente zal dit bedrag aanvullen in het accommodatiefonds. De
besteding van het accommodatiefonds blijft in overleg met de Sportadviesraad plaatsvinden.







Voorzieningen als zwembad, bibliotheek in stand houden en waar nodig verbeteren
De gemeente steunt de activiteiten van verenigingen voor meer inkomsten, oud-papierinzameling blijft bij de verenigingen die dat verzoeken
Het fonds 'Meedoen Noordkop' voor kinderen blijft bestaan
Schoolzwemmen wordt ondersteund, als de school dat wil
In samenwerking met Sportfondsen zwemlessen promoten voor seizoenarbeiders en voor
vluchtelingen om verdrinkingen te voorkomen.
Verenigingen en stichtingen met een eigen accommodatie worden ondersteund om
duurzame maatregelen te treffen om de energielasten drastisch te verlagen

Kermis en evenementen
Er is niets dat de samenleving in een kern zo versterkt als gezamenlijke feesten en evenementen.
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Feest is belangrijk, we mogen het leven vieren. De gemeente faciliteert en helpt lokale
evenementen en kermissen
De timmerdorpen moeten kunnen rekenen op een financiële bijdrage van de gemeente
voor het afvoeren van het hout, wat de voornaamste kostenpost is
Wij willen met organisatoren van evenementen bespreken of en hoe zij meer gefaciliteerd
kunnen worden, bijvoorbeeld qua mogelijkheden voor de sluitingstijd

Kunst, cultuur en historie
Kunstuitingen, van professionele kunst in de openbare ruimte tot kunstcreatie als vrijetijdsbesteding, zorgt voor verbinding tussen mensen. Waar mensen van verschillende
achtergronden elkaar vinden in een gezamenlijke interesse, ontstaat begrip en wederzijds
respect. De cultuur die in onze kernen beleefd wordt via de toneelverenigingen en zangkoren,
is bijvoorbeeld zo’n verbindende kracht tussen mensen, jong en oud. De historische
verenigingen en erfgoedmusea helpen om het verhaal van ons gebied te vertellen, om ons te
leren wie we zijn. Door de herinneringen levend te houden dragen ze bij aan de verbinding
tussen mensen.
Zoals topsport en breedtesport niet zonder elkaar kunnen, zo is in de cultuursector de
professionele uitoefening niet mogelijk zonder de vele mensen die in hun vrije tijd actief zijn met
bijvoorbeeld muziek maken, toneelspelen, aan ballet doen, schilderen of beeldhouwen. De
gemeente heeft een taak de instandhouding van culturele voorzieningen te stimuleren en te
ondersteunen. Het gaat om een breed aanbod, voor iedereen toegankelijk, van goede
kwaliteit. Organisaties die bezig zijn met het doorgeven van kunst en cultuur, zoals de
Kunstroute Zijpe of de Westfriese Folklore, verdienen steun, zeker als ze een verbinding weten
te maken met onze toeristische gasten.
Voor de ontwikkeling van kinderen is creativiteit en aanraking met kunst erg belangrijk.
Projecten op de scholen kunnen hier een prima bijdrage aan leveren, als schoolbesturen dat
wensen kan de gemeente het extra stimuleren. Zo kunnen kinderen en jongeren zich bewust
worden van hun creatieve talenten. Het muziekonderwijs bij muziekscholen en verschillende
muziekverenigingen zorgt er ook voor dat muziekuitvoeringen een belangrijke bijdrage kunnen
leveren bij lokale festiviteiten en op nationale feestdagen.
De Westfriese cultuur, die zo prachtig wordt uitgedragen door de Stichting Westfriese Folklore,
is van zeer groot belang voor de eigen inwoners, maar ook voor het toerisme en bekendheid
van de stad Schagen.
De Kunstroutes in Schagen mogen zich verheugen in een groeiende belangstelling. Wij zijn
bereid hiervoor een bedrag van 25.000 euro per jaar beschikbaar te stellen en de Kunst- en
Cultuur- Adviesraad Schagen te vragen of zij een samenwerking tussen de twee routes kan
bewerkstelligen.
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Schagen FM behoudt dezelfde publieke financiering van de gemeente Schagen en wordt
gestimuleerd om uit te groeien tot regionale zender
Beschikbaar blijven stellen van een budget voor kunst- en cultuurprojecten op de
basisscholen
Steun voor het werk van de Kunst en Culturele Advies Raad Schagen (KCARS)

Eerlijke economie
Het noorden van Noord-Holland heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis met de
Westfriese cultuur en de inpolderingen van onder andere de polder Zijpe. Inwoners in onze
regio zijn trotse, harde werkers. Met een rijke agrarische traditie waarbij jonge mensen al vroeg
op het land aan het werk gaan en daardoor een mentaliteit ontwikkelen die veel werkgevers
aan onze regio bindt. Vele familiebedrijven blinken al generaties lang uit in onze gemeente.
Bedrijven willen zich in onze gemeente vestigen vanwege deze goede arbeidsmoraal. Door
de werkgelegenheid die bedrijven bieden, zijn er veel banen in onze regio.






Het vestigingsklimaat versterken door actief en duurzaam samen te werken met het
bedrijfsleven
De verbindende rol vervullen voor de bedrijven met regio en provincie
In ons economisch beleid staat de werkgelegenheid centraal. Bedrijven zorgen voor
levendigheid in de kernen en de stad en het daar te besteden inkomen
Doorzetten van de bedrijfscontactfunctionaris als direct aanspreekpunt voor alle
ondernemers
We ondersteunen het project ‘De Kop werkt’ en maken ons hard voor een vervolg

Ruimte geven aan ondernemers
De gemeente Schagen is ook in economisch opzicht populair. De bedrijventerreinen zijn vrijwel
geheel gevuld, terwijl er in andere delen van de regio nog veel leegstand is. We hebben aan
de noordzijde van Lagedijk nog zes hectare vrij bedrijventerrein, daarna is de gemeente vol.
Wat ons betreft werkt de gemeente actief aan het zoeken van nieuwe uitbreidingsgebieden
voor bedrijventerreinen, specifiek voor de lokale vraag.
Schagen kan bedrijven dus letterlijk nog ruimte bieden en wij willen dat toepassen op de
bestaande bedrijven maar ook op nieuwe bedrijven. We willen inzet om de bestaande
bedrijven aan Schagen te binden door ze gelegenheid te geven om te groeien en door te
zorgen voor een gunstige infrastructuur. We willen nieuwe bedrijven aantrekken en hen tonen
dat in Schagen een gunstig vestigingsklimaat heerst en dat er voldoende afzetmogelijkheden
zijn.
Bij nieuwe vestigingswensen van zware industrie zullen wij ons afvragen of het passend is in de
gemeente.
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Nieuwe bedrijven zijn welkom in de gemeente
Een goede samenwerking met het ontwikkelingsbedrijf voor de vestiging van nieuwe
bedrijven
Bestaande bedrijven worden zoveel mogelijk behouden in de gemeente
Bedrijven mogen groeien
De gemeente vraagt bedrijven jaarlijks naar hun groeibehoefte, om er sneller op in te
kunnen spelen
Bedrijven die zich goed gedragen worden minder vaak gecontroleerd
Bij bedrijfsvestiging niet ‘nee mits’, maar ‘ja tenzij’!

Glasvezel
Voor de toekomst is het belangrijk dat er sneller internet in de hele gemeente komt. In delen
van het buitengebied is het internet nu al zo traag dat er direct actie nodig is. Ook voor
bedrijven met veel datagebruik is sneller internet cruciale infrastructuur. Wij willen het lopende
initiatief met E-Fiber nog één kans geven, daarna gaan we op zoek naar andere oplossingen.
We gaan inventariseren of er andere bedrijven zijn die glasvezel in de gemeente aan kunnen
leggen en ook of de gemeente een eigen initiatief kan starten om glasvezel te financieren.
Zoals ook bij het huidige project het geval is, zal het succes afhangen van deelname van
inwoners. De gemeente inventariseert intentieverklaringen van inwoners zonder verplichting,
hier kunnen E-fiber en mogelijke toekomstige aanbieders hun slagingskansen beter door
inschatten.
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Duurzame gemeente
Het milieu waarin wij leven is van en voor ons allemaal en direct van invloed op ons
welbevinden en ons woongenot. Duurzaam gaat daarom niet alleen over het heden, maar
vooral over het toekomstbestendig maken van ons leefmilieu in relatie tot duurzaamheid.
Inspanningsafspraken zijn door hogere overheden gemaakt, de uitwerking zullen we op lokaal
niveau gestalte moeten geven.
De gemeente zal de komende vier jaar grote stappen zetten op weg naar een energieneutrale, duurzame gemeente. Er zal een Energietransitieplan uitgewerkt worden, waarin de
te nemen stappen concreet vertaald zullen worden naar de nabije toekomst, per plaats, per
wijk. Wij willen een brede maatschappelijke discussie voeren over de te nemen stappen naar
een duurzame gemeente waar inwoners, van jong tot oud, ondernemers en organisaties bij
betrokken worden. Er wordt een duurzaamheid coördinator aangetrokken die deze ambities
begeleidt.
Met die grote stappen zetten we stevig, haalbaar, concreet en realistisch beleid voor de
komende jaren neer, gericht op een duurzame toekomst. Het formuleren van datgene wat we
het komende jaar gaan doen is daarbij veel belangrijker dan het verre en abstracte doel in
2050. We sluiten uiteraard aan bij landelijke en Europese doelstellingen, maar we kiezen ervoor
om de weg ernaar toe concreet en zichtbaar te maken.
De gemeentelijke organisatie heeft een voorbeeldfunctie. Zo gebruiken we al elektrische
auto’s en apparaten voor de buitendienst, hebben we LED Verlichting in de lantaarnpalen,
bouwen we zoveel mogelijk duurzame gebouwen en kopen we duurzaam in. We zullen dat
beleid voortzetten en in de communicatie erover naar buiten steviger inzetten op het
duurzaamheidsaspect.
Om energiemaatregelen zoals ‘gasloos wonen’ aantrekkelijker te maken, gaan we voor
nieuwe woningbouwprojecten na of er mogelijkheden zijn voor een woonfonds waarin
samengewerkt wordt met corporaties, ontwikkelaars en banken en waar gericht stimulerend
wordt geacteerd in de maatregelen. Ditzelfde fonds zou een stimulans kunnen zijn voor het
renoveren van bestaande woningen en gebouwen in eigendom van de publieke sector,
zijnde gemeentelijke gebouwen. Tevens zou dit fonds een adviesfunctie kunnen hebben in het
langer kunnen blijven wonen in de eigen huur- of koopwoning.
In de afgelopen jaren hebben we geleerd om geen subsidies te verstrekken op zaken waar
mensen ook zelf al voor zouden kiezen, maar om bij voorkeur in te zetten op ingrepen om het
systeem te veranderen en grote bewegingen in gang te zetten. Het dwingender optreden
rond gasloos bouwen is daar een voorbeeld van. We willen door versoepelingen in de
aanvragen voor duurzame, energieneutrale en milieuvriendelijke projecten de traditionele
bouw met zachte dwang ombuigen naar bouwprojecten volgens de nieuwste normen.
Circulaire economie biedt veel werkgelegenheid. De gemeente kan dit stimuleren en zorgen
dat er zuinig met grondstoffen en energie wordt omgegaan en dat alle reststromen worden
benut. Dit heet circulaire economie: hergebruiken van de grondstoffen.
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Wij gaan een warmteplan opstellen voor stapsgewijze vervanging van het gasnet in de
bestaande bouw
Als uitvoering van Rijksbeleid streven we ernaar de komende vier jaar de eerste wijken van
het aardgas af te hebben
Voor de financiering van duurzame maatregelen willen wij het duurzaamheidsfonds van
de SVN gebruiken
Wij vragen ECN/TNO om ons ook op wetenschappelijk gebied te helpen een
voorbeeldgemeente te worden bij concrete verduurzamingsprojecten








Zwembad De Wiel moet verduurzaamd worden
HVC stimuleren te gaan investeren in recyclinginnovatie
Circulaire economie stimuleren
Energiebesparing leidt direct tot minder woonlasten. Het is belangrijk om dit in de communicatie te benadrukken
De voorbeeldfunctie van de gemeente vergroten door duurzaam en circulair in te (gaan)
kopen
Voor de grotere inzet van het duurzaamheidsprogramma willen we een extra projectleider
duurzaamheid aantrekken

Gasloos en energieneutraal bouwen
Wij willen niet alleen meer woningbouw realiseren in de komende vier jaar, maar we gaan
ervoor dat vanaf 2020 alle nieuwbouwwoningen energieneutraal (een huis dat net zoveel
energie opwekt als het verbruikt) worden gebouwd en vanaf 2021 geldt dit voor alle
utiliteitsbouw (kantoren en fabrieken) binnen de gemeente Schagen. Hiermee gaan we verder
dan het bouwbesluit dat stelt dat per 1 januari 2021 nieuwbouw bijna energieneutraal moet
zijn (BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouwd).
Vanaf 1 januari 2022 zullen alle woningen gebouwd worden volgens het principe Nul op de
Meter. Een Nul-op-de-Meter woning heeft op jaarbasis per saldo een gemiddeld totaal
energieverbruik van nul, inclusief het gebruik van de bewoners.
Bij nieuwbouw van gebouwen of woningen gaan wij verplicht gasloos bouwen. Daarmee kan
er een enorme sprong worden gemaakt in de verduurzaming van de gebouwde omgeving.
Dit wordt echter pas serieus als ook alle bestaande gebouwen en woningen overgaan naar
gasloos. Wij ontwikkelen een langjarig programma dat aansluit op de maatregelen die het
kabinet zal voorstellen om de bestaande bouw te verduurzamen en los te koppelen van het
gasnet. Daarbij willen wij dat de gemeente goede voorbeeldprojecten ´in het zonnetje zet´
zodat anderen het voorbeeld van gasloos en energieneutraal bouwen kunnen volgen.









De vrijblijvendheid gaat eraf door gasloos en energieneutraal bouwen te verplichten bij
nieuwbouw (in aansluiting op Wet Voortgang Energie Transitie 06-04-2018)
Een Energie Transitie Strategie opstellen waarin vastgelegd wordt op welke wijze het doel
‘gasloos wonen’ bij bestaande bouw wordt gerealiseerd
Eén loket waar inwoners, ondernemers en verenigingen vragen kunnen stellen over verduurzaming
De gemeente moet mensen voorlichten en meenemen in de energietransitie
Rendabele maatregelen worden niet gesubsidieerd
Beperking in de CO2-uitstoot, aansluitend op landelijke en Europese regelgeving
Voorlichting over milieu en duurzaamheid op scholen is belangrijk
De gemeente stimuleert de oprichting van energiecoöperaties waarin bewoners zelf het
heft in handen nemen om duurzame energie op te wekken

Zonnepanelen
Wij blijven het gebruik van zonnepanelen stimuleren. Wij willen zonnepanelen op alle sport,
kunst- en cultuurgebouwen. Dat is niet alleen duurzaam, maar steunt de cultuur en
sportverenigingen om sport en cultuur betaalbaar te houden en werkt motiverend naar de
leden om ook te verduurzamen.
Wij willen dat de gemeente zich inspant om bewoners en bedrijven te overtuigen om
zonnepanelen op hun woning of pand te plaatsen. Wij zoeken in het geval van zonneweides
naar een blijvend goede balans tussen het belang van een duurzame energieproductie en
het belang van voedsel en andere agrarische productie. Daarbij wordt vanzelfsprekend ook
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de ruimtelijke impact van een plan op de omgeving meegewogen. Zonneweides staan wij toe
in een aantal gevallen: op niet agrarische grond, zoals lege industrieterreinen of bij
waterzuiveringsinstallaties, op grond die niet rendabel gebruikt kan worden, zoals stroken langs
autowegen of drassig land van waterbergingen. In een klein aantal gevallen staan wij ook
innovatieve zonneweides toe, zoals testvelden van ECN met nieuwe technieken.




Alle sport-, kunst- en cultuurgebouwen krijgen binnen vier jaar zonnepanelen van de
gemeente. Hiervoor nemen wij een eenmalig budget van 500.000 euro op. De wijze van
besteding hiervan zal nog moeten worden uitgewerkt
Een balans tussen agrarische productie en energieproductie; zonneweides staan we in een
beperkt aantal gevallen wel toe, maar niet als dit strijdig is met de voedsel- en andere
agrarische productie, en alleen als het ruimtelijk goed ingepast wordt
Over het beleid voor zonneweides gaan we een brede maatschappelijke discussie aan

Biomassavergisters en windmolens
Wij denken positief over windmolens op zee en we moedigen aan dat het onderhoud ervan
door de havens van Den Helder wordt gedaan, want dat is positief voor de werkgelegenheid
in de regio. Voor zowel biomassavergisters als windmolens op land is lokaal draagvlak
belangrijk. De gemeente wil biomassavergisters blijven toestaan, maar er moet wel voldoende
afstand van woonwijken blijven en stankoverlast moet actief worden voorkomen. Windmolens
staan wij toe, mits in lijn- of parkopstelling langs weg of waterwegen.

Klimaatadaptatie in de leefomgeving
Wij streven naar een ruimtelijke inrichting van de leefomgeving waar de gevolgen van de
klimaatwijziging hanteerbaar zijn en de bevolking zich hiervan bewust is.
Meer groen en water in de bewoonde omgeving is goed voor de gezondheid en de
biodiversiteit. Ook zorgen groen en water voor meer bestendigheid tegen wateroverlast en
droogte.



Het regenwater wordt zoveel mogelijk ontkoppeld van de riolering en de ruimte zodanig
ingericht dat het water op een verantwoorde manier de grond in kan
We willen minder versteende oppervlaktes in (openbare) ruimtes en tuinen

Natuur en milieu
Wij leven in een prachtige gemeente, waarin de schoonheid mede wordt gevormd door de
vele natuur. Wij koesteren natuur en we willen dat mensen natuur kunnen beleven. Wel moet
de natuurontwikkeling in balans zijn met andere activiteiten. Ten behoeve van weidevogels en
andere belangrijke natuurwaarden willen wij samen met de landschapsbeheerders op zoek
naar uitbreiding van de gebieden waar weidevogels kunnen broeden en waar andere soorten
flora en fauna kunnen floreren.
De gemeente zet sinds enige jaren in op de versterking van de groenbeleving. We willen zowel
in het openbaar gebied binnen de kernen als rond de kernen meer bomen planten. Als dat
gedragen wordt door de omgeving, die letterlijk de vruchten wil plukken, dan heeft aanplant
van fruitbomen en ander voedselproducerend gewas onze sympathie.
•
•
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Biodiversiteit moet gestimuleerd worden, bijvoorbeeld in het openbaar gebied
De prachtige natuur maakt ons gebied nog unieker

•
•
•
•
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Wij willen dat mensen kunnen fietsen en wandelen door de natuur
Wij willen dat natuurgebieden en uitbreiding daarvan op draagvlak kunnen rekenen en
willen dan ook dat natuurgebieden de omliggende percelen niet beperken in hun mogelijkheden
Wij gaan voor milieuvriendelijk beheer van de stads- en buitennatuur zolang dat praktisch
blijft
Wij willen wateroverlast tegengaan door klimaatadaptieve maatregelen te treffen bij
nieuwe initiatieven

Groei van de agrarische sector
Trots op onze polders
Het overgrote deel van de gemeente Schagen bestaat uit landbouwgrond. Daar zijn wij trots
op. Nederland is niet alleen het beste agrarische productieland ter wereld, de regio NoordHolland Noord is daarbinnen ook nog eens de best functionerende Greenport. Agrariërs
voeden de wereld. In onze regio vinden zij steeds weer nieuwe manieren om efficiënter,
duurzamer en met minder gewasbeschermingsmiddelen te telen. Zo wordt er vanuit onze regio
gewerkt aan de voedselproductie van de toekomst.

Agrarisch weidevogelbeheer
Veel agrariërs beheren hun land met aandacht voor de natuur. Zo houden zij rekening met
weidevogels, door de planning van bewerking van het land en door akkerranden hoger te
laten begroeien. Wij willen samen met agrariërs, provincie en landschapsbeheerders komen
tot een stimuleringsbeleid voor agrarisch weidevogelbeheer.

Groei met beleid
De agrarische sector groeit en wordt efficiënter. Waar vroeger een agrariër een paar hectare
land zelfstandig kon bewerken, groeien tegenwoordig steeds meer bedrijven over de honderd
hectare grond heen. Dat vraagt een andere inrichting van het landschap. Er zullen minder,
maar vooral grotere bedrijven komen. Naast de groeiende bedrijven zullen er ook steeds meer
bestaande bedrijven beëindigen. Om te voorkomen dat vrijkomende agrarische bebouwing
(VAB) het mooie landschap verloedert, nemen wij maatregelen om bedrijven te compenseren
voor het saneren van die oude schuren. Zo passen we de Ruimte voor Ruimte regeling toe,
maar betrachten daarbinnen wel soberheid; enkele woningen per VAB zou voldoende
moeten zijn. Ook zien we oplossingen in andere vormen van compensatie, zoals tijdelijke
zonneweides of tijdelijke huisvesting van seizoenarbeiders. Beide mits er draagvlak is in de
buurt. Overigens willen we compenserende maatregelen niet, of slechts met een beperkt
compensatierecht inzetten voor VAB dat al achterstallig is onderhouden; slecht gedrag wordt
niet beloond.
De gemeente is van mening dat er ruimte geboden moet worden aan ontwikkelingen op het
gebied van duurzaamheid en technologie, zoals bijvoorbeeld BioValley en dat bedrijven die
onderdeel uitmaken van SeedValley optimaal moeten worden gefaciliteerd.
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Wij zijn trots op de agrarische sector
Agrarische bouwblokken mogen groeien tot twee hectare
Hightech landbouw, zoals teelt op water of meerlaags telen mag groter dan twee hectare
groeien
Alleen maatwerk bij ruimte-voor-ruimteregeling
Milieuvriendelijke, biologische teelt bevorderen
Agrarisch weidevogelbeheer verdient meer steun
Agrarische groei betekent ook beleid voor het opruimen van leegstaande schuren
Seizoenarbeiders moeten fatsoenlijk gehuisvest worden, rekening houdend met de
omgeving

Toerisme
Het toerisme is belangrijk voor onze gemeente. Met twee miljoen jaarlijkse toeristische overnachtingen is deze sector een economische motor van belang. De vier badplaatsen zijn elk
uniek en versterken elkaar daardoor. De gemeente zet in op een goed toeristisch product in
de badplaatsen. Ook de toeristische betekenis van de stad Schagen –als centrumstad voor
de regio- verdient meer aandacht en promotie.
Na een grote landelijke discussie is er een kustpact gekomen waarin ruimte is afgesproken voor
de toeristische sector en voor de natuur. Beide kunnen elkaar versterken en duidelijkheid is
goed. Voor het strand is nu een heldere zonering die niet ongunstig is voor zowel de natuur als
het toerisme in de gemeente. De binnenduinrand is een nieuwe discussie die vanuit de
provincie gestart zal worden. Wij bewaken daarin de belangen van de toeristische sector, de
natuur, maar ook van andere gebruikers van het achterland. Bedrijfseconomische ontwikkeling vindt dus in balans met de natuur plaats.
Wij willen geen grootschalige nieuwe recreatieterreinen meer. Kleinschalige initiatieven zijn
nog wel mogelijk en ook uitbreiding van bestaande parken blijft mogelijk, mits daarbij ook de
bestaande voorraad recreatiewoningen wordt gerenoveerd.
Met de kilometerslange poldersloten en vaarten in onze gemeente zijn unieke mogelijkheden
voor waterrecreatie. In de Noord-Zuid-richting hebben we het Noord-Hollands Kanaal, maar
ook de Groote Sloot waar de dorpen Oudesluis, Schagerbrug, Sint Maartensbrug en
Burgerbrug zouden kunnen profiteren van promotie van het watertoerisme.
Door verhoging van twee bruggen kan het Rondje Waarland meer toegankelijk worden voor
wandel- en watersport, maar ook voor schaatsen. Er zou een sloepenroute gerealiseerd
kunnen worden.
Voor de inwoners van de gemeente Schagen is de kilometerslange kustlijn, het strand, de zee
en de duinen het gevoel ‘thuis’ te zijn.













Goede bewegwijzering van fiets-, wandelroutes en sloepenroutes
Wij zetten in op goede promotie van recreatie en toerisme
Wij blijven de VVV informatiepunten ondersteunen via Holland boven Amsterdam
Het faciliteren van ondernemersinitiatieven die de kwaliteit en diversiteit van het toeristischrecreatief aanbod vergroten, of bijdragen aan seizoenverlenging
Schagen blijft de lead nemen in de regio bij de kwaliteitsverbetering van recreatieparken
Verruiming van aanlegmogelijkheden voor de watersport
Het voortzetten van een actief evenementenbeleid
De onderscheidende kwaliteiten van de badplaatsen moet worden gekoesterd
Huisjes gebruiken als tweede woning wordt ontmoedigd, wij willen toeristische overnachtingen
Dagrecreatie activiteiten versterken het toerisme, zij mogen groeien en meer is welkom
Toeristisch gebruik Groote Sloot versterken door aansluiting op het sloepennetwerk
Aansluiting op sloepenroute voor de haven van Dirkshorn

Detailhandel
De gemeente Schagen heeft veel goed functionerende winkelgebieden. In de meeste
dorpen is er een supermarkt, bakker en slagerij. Die draaien over het algemeen goed. De
centrumgebieden rond deze winkels worden veel gebruikt en zijn representatief voor het dorp.
We willen dat de straten daar goed onderhouden worden en dat de openbare ruimte er netjes
uitziet. In deze omgeving is de kwaliteit van het openbaar gebied, maar ook van de panden
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erg belangrijk. De meeste van deze voorzieningen zijn vooral voor de eigen inwoners van het
dorp, met uitzondering van Warmenhuizen, Callantsoog en Schagen, die plaatsen hebben
ook een regiofunctie.
Wij pleiten voor meer flexibiliteit waar het de planbestemmingen in de kernen betreft, zodat
eerder ingespeeld zal kunnen worden op nieuwe, voor de leefbaarheid belangrijke initiatieven
en lange, ingewikkelde planologische procedures vermeden kunnen worden.



Faciliteren van behoud van de winkelvoorzieningen in de dorpen en zo mogelijk uitbreiden
Wij zoeken uitbreiding van de hotelcapaciteit in de stad en we willen Marktstad Schagen
ook inzetten om meer toeristen voor korte stedentrips naar Schagen te trekken

Marktstad Schagen
De stad Schagen wordt geprezen om de gezellige winkels, waar ondernemers je nog écht
helpen, vanwege de vele zeer goede restaurants aan de gezellige Markt, vanwege de vele
evenementen zoals de Westfriese Folklore en Paasvee en natuurlijk het gratis parkeren.
We benadrukken veel te weinig dat Schagen gewoon een topstad is in deze regio. Voor
weekendjes weg is Schagen een prima bestemming, met een prachtig historisch centrum,
goede restaurants en een gezellig winkelaanbod. Dat is perfect te combineren met een
bezoek aan het prachtige gebied, zoals het strand en de bollenvelden.
De gemeente heeft samen met de ondernemers, horeca en cultuursector in de stad het
programma Schagen Marktstad opgezet. Dat legt met trots uit waarom Schagen is ontstaan
rond de markt, zowel fysiek als in historisch opzicht. Daarnaast verbindt Schagen Marktstad de
vele evenementen in de stad met elkaar en versterkt het de beleving van zowel bezoekers als
inwoners.
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Doorgaan met Schagen Marktstad
Voor alle winkeldorpen wordt een vergelijkbaar initiatief gestart
De weekmarkt in Schagen meer profileren op kwaliteit en lokaal product en veranderen
om nieuwe doelgroepen aan te spreken

Energy & Health Campus
In de duinen van Petten werken 1500 mensen aan wetenschappelijke doorbraken op het
gebied van duurzame energie en bestrijding van ziektes met nucleaire geneeskunde. Daar zijn
we trots op. Een belangrijk doel voor de komende jaren is de transitie van de onderzoekslocatie
Petten naar de Energy & Health Campus. Zoals Eindhoven veel hightechbedrijven en wetenschapsinstellingen heeft samengevoegd in een Hightech Campus willen wij de
wetenschapsinstellingen en -bedrijven in Petten samenvoegen tot een Energy & Health
Campus.

Energy
ECN heeft wereldfaam op het gebied van onderzoek naar duurzame energie. Zo heeft meer
dan de helft van de zonnepanelen wereldwijd ECN-techniek in zich. Ook het onderzoek naar
windenergie, biomassavergassing en verduurzaming van de industrie is bepalend voor
verduurzaming van de wereld. ECN is nu onderdeel van TNO, waarmee hét wetenschappelijk
instituut dat vormgeeft aan de Nederlandse energietransitie in Petten zit. Samen werken bij
ECN en TNO zo'n 600 mensen aan dit onderzoek. Voor versterking van het onderzoeksprogramma willen we dat er een nieuw zonnepanelenlaboratorium komt in Petten. Naast
deze nationale inspanningen zijn er in Petten ook ruim 300 wetenschappers van het Europese
onderzoeksprogramma JRC actief. JRC doet onderzoek naar de beste beleidsbeslissingen
voor het toepassen van duurzame energie in de toekomst.

Health
Per dag worden wereldwijd 30.000 mensen met kanker gediagnostiseerd of behandeld met
bestralingsmedicijnen uit de reactor in Petten. Daarmee bedient Petten eenderde van de
vraag vanuit alle ziekenhuizen in de wereld. In Petten wordt de verwerking van reactorisotopen
tot medicijnen gedaan bij productiefaciliteiten van Curium.
De reactor van NRG is echter verouderd en zal zijn technische levensduur in 2026 gehad
hebben. Om de wereld van bestralingsmedicijnen tegen voornamelijk kanker te kunnen blijven
voorzien, wordt er al enige jaren gewerkt aan een nieuwe reactor in het Pallas project. De
gemeente werkt mee aan dit initiatief dat het ministerie van EZK en de provincie hebben
genomen. De eerste ruimtelijke besluiten worden nu door de gemeenteraad genomen, maar
ook de komende jaren zal er nog veel besloten moeten worden.
De bouw van de nieuwe reactor en de ontmanteling van de oude zal veel werk naar onze
gemeente brengen. Vanzelfsprekend staat veiligheid bij al deze werkzaamheden voorop. De
ontwikkeling van de nieuwe Pallas reactor krijgt onze volmondige steun. Wel vragen wij
aandacht voor de inpassing in het landschap. Wij willen dat het een mooi gebouw wordt, ook
al is het groot.
Nu het nieuwe kabinet geld heeft vrijgemaakt voor het versneld opruimen en afvoeren van
het historisch afval dat nog in vaten in de pluggenloods in Petten is opgeslagen, zullen wij ons
ervoor inzetten dat dit zo snel mogelijk wordt uitgevoerd. Nederland heeft een opslagplaats
voor nucleair afval en dat is bij het Covra in Zeeland.
Met de komst van de nieuwe Pallas-reactor is niet alleen de wereld verzekerd van productie
van belangrijke medicijnen, er wordt ook onderzoek gedaan naar nieuwe manieren om kanker
effectief te bestrijden. Daarnaast ontstaan er met een nieuwe reactor kansen dat
aanverwante bedrijven in de zorgsector naar de campus zullen komen.
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Campus
Door een campus te creëren rond de wetenschappelijke activiteiten op het gebied van
energie en gezondheid ontstaat er een andere sfeer op de onderzoeklocatie. Het doel is om
de toegankelijkheid van het terrein te vergroten en op termijn open te stellen met uitzondering
van het nucleaire gedeelte. De energieactiviteiten worden dan veel beter herkenbaar voor
iedereen. Bovendien kan er op het terrein of in het dorp Petten een informatiecentrum komen
waar het publiek voorlichting kan krijgen over duurzaam energieonderzoek en nucleaire
geneeskunde. Door de campus zo in te richten dat studenten en promovendi van over de
hele wereld er graag hun onderzoek willen doen, ontstaat er kruisbestuiving met de
universiteiten. Het delen van de laboratoriumfaciliteiten zou zich niet moeten beperken tot
studenten, ook andere bedrijven zouden deze unieke faciliteiten moeten kunnen gebruiken,
zodat wetenschappelijke kennis beter benut wordt en de campus ook interessant wordt voor
andere bedrijven in de duurzame energie en gezondheidszorg om zich in de panden op de
campus te vestigen. Met de komst van Pallas en de fusie van ECN en TNO is er een unieke kans
ontstaan om het hele terrein een facelift te geven. Dat doen we door de
wetenschapsomgeving te versterken, door nieuwe laboratoria te realiseren, door publiek deels
toe te laten, door toeristen en bezoekers met trots te informeren, door startups en andere
bedrijven te binden aan de locatie en door studenten en promovendi te binden aan de
wetenschapsfaciliteiten.
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Volop inzetten op realisatie van Energy & Health Campus
ECN zou snel een nieuw zonnelaboratorium moeten krijgen in Petten
Er moet ruimte komen voor nieuwe laboratoria
Wij steunen de ontwikkeling van Pallas met goede landschappelijke inpassing
Het historisch afval moet veilig naar de permanente opslag in Zeeland afgevoerd worden
Er moeten meer studenten en promovendi aan de laboratoria in Petten gekoppeld
worden
Wij verwachten dat de bedrijven op de Energy & Health Campus inwoners actiever
voorlichten over al hun activiteiten

Behoedzaam financieel beleid
Wij gaan zuinig om met belastinggeld en wegen investeringen zorgvuldig. Tegelijkertijd dragen
wij verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van gemeentelijke taken en een goed
onderhoud van gemeentelijke bezittingen. Goed financieel beleid betekent dat de juiste
uitgaves gedaan worden op het juiste moment, zodat we het nu goed hebben, zonder dat
toekomstige generaties er de lasten voor dragen.
Het niet willen doorschuiven van lasten naar de toekomst is een belangrijk uitgangspunt. Dit
houdt in dat de lasten van investeringen in wegen, groen en openbare verlichting direct
genomen worden in het jaar van de investering. Voor investeringen in verhandelbare doelen,
zoals scholen, andere gebouwen en het wagenpark geldt dat deze geactiveerd worden en
over meerdere jaren worden afbetaald.
Ambities kunnen niet gerealiseerd worden zonder risico’s te nemen. Risico’s horen bij het
proces van verandering. Wij zijn van mening dat wij ons bewust moeten zijn van de risico’s die
horen bij het beleid van Schagen en dat daarop gestuurd moet worden.







Een eenvoudige, overzichtelijke begroting die voor inwoners duidelijk maakt waarvoor wij
middelen beschikbaar stellen
Een sluitende meerjarenbegroting
Geen lasten doorschuiven naar de toekomst
Een gezond en haalbaar financieel beleid. Wij staan voor een degelijke en verantwoorde
meerjarenbegroting
Wegenonderhoud en andere investeringen in het openbaar gebied worden direct
betaald, lasten worden niet doorgeschoven naar de toekomst
We gaan zuinig om met belastinggeld. Bij alle keuzes wordt afgewogen of de kosten in
verhouding staan tot de opbrengsten voor de samenleving

Gemeentelijke belastingen
De lokale belastingdruk gaan we zo laag mogelijk houden, maar de opbrengsten moeten
voldoende zijn om in kwaliteit van de diensten aan de verwachtingen van inwoners en
ondernemers te kunnen voldoen.



Begraafplaatsen blijven betaalbaar; we willen grafrechten in de hand houden. We
verlagen het tarief en laten de wens tot kostendekkendheid los. In samenspraak met
begrafenisverenigingen willen we onderhoud efficiënt inrichten
Lokale lasten volgen jaarlijks de inflatie om gelijke tred te blijven houden met de loon- en
prijsstijgingen om geen ad-hoc besluiten over grotere verhogingen te hoeven nemen

Wat als er geld over is?
Omdat de economie weer echt meezit en ook het Rijk weer meer uitgeeft, is er een grote kans
dat de gemeente de komende jaren meer inkomsten zal krijgen. De inkomsten van een
gemeente komen grotendeels van het Rijk. Met het Rijk is de vaste afspraak dat het
gemeentefonds groeit als de rijksbegroting groeit en andersom.
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Die extra inkomsten willen wij in eerste instantie inzetten om het achterstallig onderhoud in het
openbaar gebied in te halen en vervolgens om schulden af te lossen, zodat we ook klaar staan
als er weer economisch slechtere tijden op ons af zouden komen.
Als er voldoende incidentele middelen vrijkomen en bovenstaande problemen zijn opgelost
dan kan er structureel geld worden vrijgemaakt ten behoeve van verlaging van de
belastingen door schuldposities versneld af te schrijven. Zo koppelen we financiële degelijkheid
op lange termijn aan meevallers voor de belastingbetaler. Ter indicatie: het afschrijven van 5
miljoen aan schulden levert ongeveer 350.000 euro lagere jaarlijkse lasten op, dat is ongeveer
4,5% van de OZB inkomsten.

Overig financieel beleid
Drinkwater is voor huishoudens in onze regio veel duurder dan in de rest van het land. Dat is
vreemd voor een eerste levensbehoefte. Wij willen bij het Rijk lobbyen voor gelijke tarieven
voor drinkwater voor alle inwoners. Dat zou voor mensen met een gemiddeld huishouden in
onze gemeente 30 euro per jaar uitsparen. Los daarvan is het gewoon eerlijk om dit gelijk te
trekken.
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Lobby bij het Rijk om de 30 euro per jaar die meer dan gemiddeld betaald wordt voor
drinkwater, gelijk te trekken met de rest van Nederland
De gemeente zoekt actief naar projectsubsidies bij hogere overheden
Grote investeringen zullen we kritisch tegen het licht houden. Er moet een goed projectplan zijn

Lokale aandachtspunten
Voor de overige kernen en buurtschappen staan geen specifieke projecten, wat natuurlijk niet
betekent dat wij hier geen ambities hebben. Vaak zijn hier algemene doelstellingen zoals het
onderhoud van het openbaar gebied en meewerken aan lokale initiatieven voldoende. Wat
al goed is moet je niet teveel veranderen. In de begroting van 2019 worden deze punten
meerjarig gepland.
Burgerbrug:

Verbeteren van de verkeersveiligheid op de kruisingen van de Grote Sloot

Old Skool heeft een belangrijke functie. Wij steunen voortzetting door het gebouw
beschikbaar te blijven stellen tegen een schappelijke huur

Wij willen in aansluiting op de Groote Sloot de promotie van watertoerisme en
wandelroutes ondersteunen en stimuleren
Burgervlotbrug:
 Vaste oeververbinding in Burgervlotbrug
 Onderzoek naar de mogelijkheid voor verleggen van de N9 achter het dorp langs
Callantsoog:
 We willen snel bouwen aan de Abbestederweg, Dennenweg en bij de Dixiebar
 We willen bouwplannen op middellange termijn onderzoeken bij het land van Zeeman, bij
de school, op één van de voetbalvelden en op andere stukken grond in en om het dorp
 Als we een voetbalveld omzetten naar kunstgras kunnen op het andere veld woningen
komen
 De speeltuin aan de Maarten Mooijstraat opknappen en moderniseren
 Opnieuw proberen draagvlak te krijgen voor een fietspad langs de duinen van Sint
Maartenszee naar Callantsoog
 De parkeerplaatsen van Callantsoog moeten vanaf de N9 beter worden aangeduid. Er
wordt onderzocht of op piekdagen weer verkeersregelaars kunnen worden ingezet
 Het watersportpaviljoen Callantsoog moet jaarrond aan de noordzijde van het strand
gevestigd kunnen worden
 Geen strandhuisjes in Callantsoog
 De duinen van Callantsoog noemen we voortaan, ook op de borden, weer gewoon zo
 We willen een betaalbaar openbaar toilet op het dorpsplein
Dirkshorn:
 Snel woningbouw Dirkshorn-Zuid en op de paardenbak locatie
 Een vrijliggend breed fietspad tussen Dirkshorn en Schagen langs de N245, op termijn
verlengd van Alkmaar naar Schagen. Wij rekenen hier op financiering door de provincie
 Verbetering havenfunctie Veersloot
 Aansluiting op sloepenroute voor de haven
Groote Keeten:
 Geen strandhuisjes in Groote Keeten
 De duinen van Groote Keeten noemen we, ook op de borden, weer gewoon zo
 Boskerpark wordt goed ingepast in het landschap en moet kwaliteit uitstralen
 Aanpassen van de Voorweg
Oudesluis:
 Woningbouw, bijvoorbeeld bij de oude timmerfabriek of bij de oude school
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Verbeteren van de verkeersveiligheid op de kruisingen van de Grote Sloot
Blijven steunen van jeugdsportpromotie Oudesluis
Doortrekken van het wandelpad naar de molens
Het sloepennetwerk van de Provincie door Oudesluis leiden
De (Oude)Sluis weer laten repareren door hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
zodat hij vaker gebruikt kan worden

Petten:
 Wij willen meer woningbouwmogelijkheden in het dorp
 Koesteren van het cultuurhistorische landschap bij ‘De Putten’
 Auto’s worden in Petten door het centrum geleid door de ringweg gedeeltelijk af te sluiten
 Wij willen strandhuisjes in Petten
 De duinen van Petten noemen we voortaan, ook op de borden, weer gewoon zo
 Wij blijven aandacht vragen voor de te lange aanrijtijden voor de ambulance
 Petten moet zo snel mogelijk als badplaats tot bloei kunnen komen
 Een belangrijk doel voor de komende jaren is de transitie van de onderzoekslocatie Petten
naar de Energy & Health Campus
 TNO/ECN zou snel een nieuw zonnelaboratorium moeten krijgen
 Er moeten meer studenten en promovendi aan de laboratoria in Petten gekoppeld
worden
 Huis ter Duin wordt een hotel, aan een andere bestemming wordt niet meer meegewerkt
Schagen:
 De vrijkomende locatie van de Ark aan de Jozef Israëlstraat inrichten voor centrum-stedelijk
wonen en parkeren
 Mogelijkheden onderzoeken naar realisatie van meer appartementenbouw langs de
Westerweg
 Wij erkennen de regiofunctie van de stad Schagen voor o.a. het wonen in appartementen
 Wij willen onderzoeken of we het centrum van Schagen kunnen ontlasten van zwaar
vrachtverkeer, bijvoorbeeld door laden en lossen alleen toe te staan in de ochtend
 Onderzoek naar verkeersveiligheid Thorbeckestraat
 Meer parkeerplaatsen rond centrum Schagen
 Een vrijliggend breed fietspad tussen Dirkshorn en Schagen langs de N245, op termijn
verlengd van Alkmaar naar Schagen. Wij rekenen hier op financiering door de provincie
 Aandacht voor de West Friese folklore, toerisme en de bekendheid van de stad Schagen
 De kracht van de binnenstad Schagen behouden en versterken is een continue beleidsdoel, we concentreren winkels, horeca en voorzieningen in het centrum. Pas als het niet in
het centrum kan, zoals verkoop van auto's of bouwmaterialen, dan gaan we naar de
industrieterreinen
 Wij zoeken uitbreiding van de hotelcapaciteit in de stad en we willen Marktstad Schagen
ook inzetten om meer toeristen voor korte stedentrips naar Schagen te trekken
 Onderzoeken of het mogelijk is om de verkeerslichten aan de Westerweg in Schagen te
vervangen door rotondes of ongelijkvloerse kruisingen, met aandacht voor veiligheid van
fietsers en wandelaars
 Meewerken aan verplaatsing van De Groene Schakel naar de Iepenlaan

Schagerbrug:
 Snel woningbouwontwikkeling van nieuwbouwplan Buitenvaert. Daarvoor moeten we de
provincie meekrijgen, het bestemmingsplan wordt samen met grondeigenaar USP
voorbereid
 Onderzoek naar een woningbouwlocatie ten zuiden van de J.A. de Boerstraat
 Invulling geven aan het dorpsontwikkelingsplan Schagerbrug (een facelift in het centrum
rondom de brug)
 Verbeteren van de verkeersveiligheid op de kruisingen van de Grote Sloot
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Bij de reconstructie van de Schagerweg krijgt de verkeersveiligheid bijzondere aandacht
Aandacht voor het vermijden van vrachtverkeer van en naar Schagen behoort daartoe,
maar ook veilige aansluitingen op de zijwegen
Aandacht voor het gevaarlijke kruispunt Zijperweg-Lagedijkerweg
Wij willen in aansluiting op de Groote Sloot de promotie van watertoerisme en
wandelroutes in ondersteunen en stimuleren

Sint Maarten:
 Woningbouw bij de Rode Kool
Sint Maartensbrug:
 Woningbouw op de locatie van de oude school
 Verbeteren van de verkeersveiligheid op de kruisingen van de Grote Sloot
 Wij willen in aansluiting op de Groote Sloot de promotie van watertoerisme en
wandelroutes in ondersteunen en stimuleren
Sint Maartensvlotbrug:
 Aandacht voor het gevaarlijke kruispunt Rijksweg N9-Zeeweg
Sint Maartenszee:
 Onderzoek naar een fietspad door de duinen van Sint Maartenszee naar Callantsoog, aan
de strandkant langs het Zwanenwater
 Geen strandhuisjes in Sint Maartenszee
 De duinen van Sint Maartenszee noemen we, ook op de borden, weer gewoon zo
 Realistische, snelle uitvoering van de door het dorp gewenste projecten uit de gebiedsvisie
Tuitjenhorn:
 Meer woningbouw te beginnen aan de Bogtmanweg, kruising Dorpsstraat en ook
helemaal ten zuiden, als Ruimte voor Ruimte project voor de schuren op de kruising
Delftweg-Bogtmanweg
 Woningbouwplan (centrumfunctie) naast de Deen, eventueel met winkeltjes, als deze
aanvullend zijn aan datgene wat er al aan de Dorpsstraat is
 Indien er draagvlak is bij omwonenden, aanleg van het tweede deel van Roockershuyspark
 Nog dit jaar starten met werk aan realisatie 30-km-zone op de Kalverdijk, Koorndijk, Delftweg, Dorpsstraat, Sportlaan en Kerkbuurt
 Aandacht voor het gevaarlijke kruispunt Delftweg-Dorpsstraat en Veilingweg-Dorpsstraat
 Samen met de ondernemers, inwoners en dorpsraad het centrum van Tuitjenhorn
aanpakken(realisatie van een dorpspleintje tussen de school, bakker, slager en dorpshuis)
 Rotonde op de Oostwal moet veilig zijn voor fietsers en voetgangers
 Veiligheid Dergmeerweg verbeteren
 Terpweg is een belangrijke schoolroute, opknappen van de fietssuggestiestroken
 Wij willen overleg met de inwoners, de fietsersbond en het gehandicapten platform over
de test met nieuw asfalt in ’t Rijpje en als dat niet succesvol blijkt te zijn, herstellen we de
oude situatie
Waarland:
 Bij de oude schuren van het loonbedrijf aan de Veluweweg moet een nieuwe woonwijk
komen
 Er is behoefte aan lichte groei van het bedrijventerrein voor een aantal lokale bedrijven
die gefaciliteerd zou moeten kunnen worden in het dorp
 Veilige en vlakke wandelpaden in de Kerkstraat en de Smeetsweg
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Wij zijn positief over de plannen voor de realisatie van een sporthal in Waarland en ramen
budget voor het langjarig onderhoud hiervan
Badpop kan op onze steun rekenen en mag desgewenst wat later sluiten
Bij Sabinahof zouden meer aanleunwoningen moeten komen. De huidige woningen
worden nu opgeknapt

Warmenhuizen:
 Samen met de inwoners bouwen aan de nieuwe wijk op de locatie Vincentius
 Snel meer woningbouw realiseren, te starten aan de oostkant van de Remmerdel
 Geheel vernieuwen van de Dorpsstraat Warmenhuizen, inrichten naar deze tijd en als 30
km zone, indien het parkeren oplosbaar is, een nieuw dorpsplein voor het dorpshuis
 Financiering van de geplande renovatie van sporthal De Doorbraak nemen we mee in de
begroting 2019
 De gemeente maakt geld vrij voor een kunstgrasveld bij voetbalvereniging VIOS om zo
meer wedstrijden mogelijk te maken
 Langs de Dergmeerweg komt geen fietspad, vanwege kosten en ruimtegebrek, maar we
gaan wel onderzoeken met welk alternatief de route veiliger voor fietsers kan worden
gemaakt
 Aandacht voor de verkeersveiligheid van de Oostwal
 Vrij liggend fietspad voor de schooljeugd langs de Diepsmeerweg, tot de afrit naar het
tunneltje bij het Geestmerambacht
’t Zand:
 Plan Noord snel volbouwen
 Andere, kleinschalige, woningbouw moet ook mogelijk blijven
 Wij steunen de plannen om Molen de Hoop uit te breiden met een bezoekerscentrum
 De verkeerssituatie rond de scholen willen we verbeteren voor de schoolkinderen, met
'zuurstokpalen' die het verkeer waarschuwen
 Wij zijn positief over de plannen voor de uitbreiding van de Multitreffer en onderzoeken de
mogelijkheid om mee te werken, hiervoor ramen we een budget voor het langjarig
onderhoud
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