VERKIEZINGSPROGRAMMA

We zijn op stoom,
door naar de volgende vier jaar!

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
21 MAART 2018

Dit verkiezingsprogramma is nog steeds een concept. Op basis van de bijeenkomsten die GemeenteBelangen
nog gaat organiseren, kan dit verkiezingsprogramma aangepast worden.

Concept na ALV GemeenteBelangen op 18 oktober 2017
8 januari 2018
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1. Voorwoord van de lijsttrekker
Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Medemblik. Met deze
verkiezingen krijgt u niet alleen de mogelijkheid een oordeel te vellen over het gemeentebestuur van
de afgelopen vier jaar, maar ook de mogelijkheid om aan te geven hoe de komende vier jaar het
gemeentebestuur er volgens u uit moet gaan zien. Dit recht moet gekoesterd worden en wij willen u
dan ook in de eerste plaats oproepen om vooral te gaan stemmen!
Aangezien GemeenteBelangen deel uitmaakt van de coalitie in de afgelopen vier jaar, was
GemeenteBelangen medeverantwoordelijk voor het bestuur in de gemeente Medemblik. Er zijn dan
ook de laatste jaren veel resultaten geboekt. Het beleid voor de drie grote musea is vastgesteld,
DRES in Nibbixwoud geopend, de Oosteinderweg is aangepakt, het beleid voor groene sportvelden is
gerealiseerd en de roei-en kanoverenging De Kogge heeft een nieuw onderkomen. Tevens hebben
we de lasten voor burgers en bedrijven laag weten te houden, zijn de havens in Medemblik
gebaggerd, is het huisvestingsplan voor de basisscholen vastgesteld en komt er woningbouw op het
voormalige SEW en DEK terrein. Uit het ervaringsonderzoek onder de cliënten van de Wmo en
jeugdzorg is gebleken dat de kwaliteit van de zorg prima is.
We zijn net op stoom en we willen graag verder! We zetten in om samen met inwoners te werken
aan het behoud en versterken van vitale en leefbare kernen!
Gemeentebelangen wil dat iedereen in onze gemeente zich thuis voelt met een bestuur dat luistert
naar de inwoners, dat actief en daadkrachtig is en als een goed bestuurder omgaat met ons
gemeenschapsgeld. Wij willen een nieuwe zwembad voor alle inwoners aan de westrand in
Wervershoof realiseren en er moet een nieuw Dorpshuis in Abbekerk gebouwd gaan worden. Sport
en cultuur moet betaalbaar en voor iedereen toegankelijk zijn. Dat is waar Gemeentebelangen voor
staat.
Voor een kort overzicht van onze standpunten verwijs ik u graag naar onze speerpuntenlijst die u
kunt vinden op pagina 4. Daarna volgt een uitgewerkt en uitgebreider programma waarin per thema
de visie van Gemeentebelangen naar voren wordt gebracht. Bij de totstandkoming van dit
programma heeft Gemeentebelangen uiteraard samengewerkt met lokale en regionale
belangenverenigingen en -organisaties.
Bij het opstellen van de kandidatenlijst is rekening gehouden met de vertegenwoordiging uit
verschillende kernen van onze gemeente. De afgelopen raadsperiode zijn vanuit Gemeentebelangen
4 raadsleden, 2 commissieleden, 1 wethouder en nog vele vrijwilligers wekelijks voor u aan het werk
geweest en kon u op ons allen rekenen. Wij hopen dan ook dat wij op 21 maart 2018 uw stem mogen
ontvangen.

Stem daarom 21 maart 2018 op GemeenteBelangen!
Zie ook onze website www.gemeentebelangen.info
Met vriendelijke groet,
Luiten Plekker, lijsttrekker GemeenteBelangen
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2. Speerpunten GemeenteBelangen
1. Bestuur
 Transparante en heldere besluitvorming door burgerparticipatie.
 Bezuinigen op externe inhuur, adviezen en onderzoeken. Maximaal 10% externe inhuur.
 Investeren in kennis voor de ambtelijke organisatie.
2. Leefbaarheid
 Instandhouding van leefbaarheid in de kernen.
 Hoog voorzieningenniveau zoals onderwijs, sport, cultuurcentra en winkels.
 Breed verenigingsleven: sport, cultuur, ouderen, jongeren en buurtwerk.
3. Economie
 Mede door toerisme veel evenementen en gezelligheid.
 Bevorderen van de economie langs de A7.
4. Ruimtelijke ordening
 Behoud van landelijk karakter door groenvoorzieningen in woonwijken en buitengebied.
 Het CAW is geen must voor Medemblik.
5. Wonen
 Meer (levensloopbestendige) seniorenwoningen.
 Woningbouw in de kleine kernen mogelijk maken.
6. Veiligheid
 We gaan actief woninginbraken tegen.
 Handhaving zichtbaar in de kernen.
7. Verkeer en vervoer
 De wegen en kruisingen in polder het Grootslag moeten naar een goed veiligheidsniveau.
 Aantal parkeerplaatsen bij voorzieningen uitbreiden.
8. Welzijn en zorg
 Stimuleren van bewegings-, en sportbeoefening voor jong en oud.
 Bieden van een vangnet aan mensen in lichamelijke, geestelijke en/of financiële nood.
 Preventie op het gebied van Drugs en Alcohol.
9. Cultuur en recreatie
 Recreatiemogelijkheden op allerlei gebied: wandelen , fietsen, zeilen en varen.
 Behoud van historische, culturele en landschappelijke waarden in de gemeente.
10. Onderwijs
 Behoud van een basisschool in iedere kern.
 Bevorderen voortgezet onderwijs in onze gemeente.
11. Duurzaamheid en milieu
 Geen windturbines binnen de gemeente.
 Daken van gemeentelijke gebouwen voorzien van zonnepanelen.
 Bij aanbestedingen rekening houden met duurzaamheid.
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12. Financiën
 Belastingtarieven niet meer laten stijgen dan inflatie.
 Een jaarlijks sluitende begroting.

GemeenteBelangen is onafhankelijk van de landelijke politiek, we werken gemeentebreed en
vertegenwoordigen álle inwoners in onze gemeente!
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3. Programma’s
3.1 Bestuur
Gemeentebelangen stelt voorop dat het gemeentebestuur ten dienste moet staan van de inwoners
en niet andersom. De dienstverlening aan onze burgers en ondernemers kan verbeterd worden door
een toegankelijke website waar digitaal al veel vragen afgehandeld worden. Dit kan nog steeds
aangevuld worden met het afleveren van bijvoorbeeld paspoorten bij de mensen thuis.
Burgerparticipatie
Burgers ondernemen steeds vaker actie in hun omgeving. Hierdoor verandert de verhouding tussen
overheid en burgers. Veel burgers voelen zich betrokken bij hun kern of dorp en zetten zich daar
vrijwillig voor in. Ze doen vrijwilligerswerk of organiseren schoonmaakacties in de straat om de
leefbaarheid te verbeteren. Ze kopen collectief zonnepanelen in. Ze richten een lokale
zorgcoöperatie op. Of ze praten mee over de gemeentebegroting. Dit heet burgerparticipatie.
Als mensen zelf meer ideeën hebben, vraagt dat om een andere rol van de overheid. De
ondersteuning van al die ideeën en plannen door de overheid heet overheidsparticipatie.

Actieve burgers willen niet dat de overheid alles voor hen oplost met een standaardoplossing. Ze
willen maatwerk en een overheid die met hen meedenkt.
GemeenteBelangen wil actieve burgers op verschillende manieren ondersteunen. Bijvoorbeeld door
knellende regels weg te nemen waar dat mogelijk is. Zo hebben vrijwilligers soms te maken met veel
bureaucratie en omslachtige aanvragen voor subsidies.

3.2 Leefbaarheid
Wij geven onze visie ‘levende woonkernen’ verder invulling, waarbij alle inwoners prettig wonen en
er een rijk verenigingsleven aanwezig is. Dorpshuizen (of een Multifunctioneel Centrum) en het
verenigingsleven zijn van groot belang voor de sociale saamhorigheid.
Wat gaat GemeenteBelangen eraan doen?
 Goede accommodaties en goed overleg met de verenigingen is een voorwaarde voor een brede
deelname van de bevolking aan de vele sporten en culturele activiteiten die er in onze gemeente
zijn. Daarom willen wij ruimte bieden aan het ontplooien van deze activiteiten.
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Om Multi Functionele Accommodaties (MFA’s) en Dorpshuizen goed te laten functioneren, is een
goede inrichting noodzakelijk en de gebruikers moeten zich er thuis voelen. Dorpshuizen en
MFA’s houden we op peil en indien mogelijk moderniseren we deze gebouwen verder tot
volledig zelfstandige accommodaties. We gaan voor een nieuw dorpshuis in Abbekerk!

3.3 Economie
GemeenteBelangen wil burgers en bedrijfsleven stimuleren om zich te ontplooien, ontwikkelen en
versterken. We stimuleren economische ontwikkelingen langs de A7 en bij uitvalswegen. Bij Het
WFO-terrein in Zwaagdijk-Oost willen we geen uitbreiding van het aantal bedrijven. Hoogbouw bij
Zevenhuizen in Hoorn willen we tegengaan.
We versterken de economie, strategische marketing en stimuleren van de watersport. Ondernemers
krijgen de ruimte om ook echt te kunnen ondernemen en het nemen van initiatieven van onderop
juichen we van harte toe. Door kleinschalige initiatieven stimuleren zowel gemeente als inwoners de
economie.
Het Regattacenter is het zeilcentrum van Nederland en behoort volgens de World Sailing
International tot de twee beste trainingscentra in Europa. De economische spin-off in 2016 was €
600.000,-. We gaan werken aan een nog betere naamsbekendheid en positionering.

3.4 Ruimtelijke ordening
De kwaliteit van de openbare ruimte met wegen en groenvoorziening gaat van voldoende naar ruim
voldoende. De uitstraling hiervan is ons visitekaartje. Het groenbeheer is kostbaar, maar met een
inventieve en zorgvuldige aanpak (met toepassing van o.a. biodiversiteit) is dat mogelijk binnen
aanvaardbare financiële grenzen.
Een nieuwe zwembadaccommodatie aan de Westrand van Wervershoof gaan we realiseren. Mogelijk
in combinatie met een Multifunctioneel Centrum. Het wordt een zwembad met een regionale
uitstraling voor alle inwoners van onze gemeente!
Heeft het CAW een werkelijke meerwaarde? Een directe inbreng van Medemblik in de HVC moet
uitgewerkt worden. Een andere mogelijkheid is dat de gemeente Medemblik zelf het ophalen van
huisvuil gaat aanbesteden. In dichte stadskernen waar nog geen rolcontainers zijn, willen we
ondergrondse containers plaatsen.
De Omgevingswet gaat de bestemmingsplannen vervangen. Hierbij is burgerparticipatie een
noodzaak.
Agrarische sector
We willen geen zonnepanalen op landbouwgrond. Op daken zijn zonnepanelen welkom: zeker als
deze daken vanwege asbest verwijderd moeten worden.

3.5 Wonen
Bij woningbouwplannen gaan we mogelijkheden bieden om meer vrij te bouwen. Wij nemen
stimuleringsmaatregelen om krimp tegen te gaan.
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Op zijn minst zal de gemeente vestiging van bedrijven en inwoners moeten promoten. Bij voorkeur in
samenwerking met alle Westfriese gemeenten. Wij willen dat de jeugd in Westfriesland kan blijven
wonen, ook in de kleine kernen. Wij willen altijd naar ze luisteren en helpen waar het kan.
Wij gaan beter dan nu vraag gestuurd bouwen. We kijken eerst goed waar en hoe mensen willen
wonen. Nieuwe woningen mogen geen gasaansluiting meer hebben.
Overbodige regels dienen geschrapt te worden. Een voorbeeld is dat de welstandscommissie naar de
gemeente gaat.

3.6 Veiligheid
We benadrukken de zelfstandige rol van de gemeente als het gaat om veiligheid. De Veiligheidsregio
is er voor de gemeente en niet andersom!
We willen een betere aansturing en zichtbaarheid van de Boa’s en meer bevoegdheden voor de
uitoefening van hun taken.
We streven naar een veilige woonomgeving. Inbraken in woningen en bij bedrijven moet tot een
minimum beperkt worden!

3.7 Verkeer en vervoer
Veel mensen zijn afhankelijk van een vorm van openbaar vervoer. Daarom willen wij dat de
lijndiensten, de buurtbus en de ov-taxi behouden blijven. Wij zijn trots op onze
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vrijwilligersorganisatie voor de buurtbus. We stimuleren dat er meer bussen lokaal gaan rijden en bij
voorkeur elektrisch.
Ons wegennet moet veilig en goed onderhouden zijn. Een duidelijk beheerplan dient daaraan ten
grondslag te liggen. Reeds vele jaren bepleiten wij het bevaarbaar maken van onze waterwegen. Dit
betekent het uitvoeren van baggerwerkzaamheden en onderhoud aan beschoeiingen.
We willen het aantal parkeerplaatsen bij voorzieningen uitbreiden. In de binnenstad van de
gemeente Medemblik moet een oplossing voor het parkeerprobleem komen, zeker in relatie tot de
Kop van de Nieuwstraat.
Het liefst laten wij het beheer van wegen buiten de bebouwde kom bij het Hoogheemraadschap.
Wanneer het Hoogheemraadschap de wegen overdraagt naar de gemeente zal dit gebeuren onder
kwaliteitscondities. We accepteren geen achterstallig onderhoud. In overleg met het
Hoogheemraadschap moeten de wegen in polder het Grootslag naar een goed veiligheidsniveau.
Een uitbreiding van het aantal wandel- fiets- en vaarroutes zullen we ondersteunen.

3.8 Welzijn, zorg en sport
GemeenteBelangen is er voor alle leeftijdsgroepen. Wij dragen iedereen een warm hart toe. Voor
jongeren moeten we duidelijke kansen scheppen. Medemblik zorgt ervoor dat het aanbod van de
voorzieningen aansluit bij de wensen van de jongeren.
De ouderen hebben de laatste jaren veel in koopkracht ingeleverd. Wij streven naar inzet van de
gemeente bij de activering van ouderen om hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid zolang mogelijk
te waarborgen. Ouderen die zich niet zelf kunnen redden kunnen op onze ondersteuning rekenen.
Wat gaat GemeenteBelangen eraan doen?
 Voor jongeren zorgen we dat er in de kernen voldoende te beleven valt. Er zijn evenementen
waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Jongeren moeten ook in de kleine kernen kunnen
blijven wonen.
 Goede voorlichting voor ouderen over bestaande voorzieningen en regelingen is noodzakelijk.
Ouderen krijgen mogelijkheden voor participatie op alle voor hen relevante beleidsterreinen.
 De gemeente stimuleert en faciliteert het deelnemen aan internet en Social media door ouderen.
 Voor 50-plussers moeten er meer mogelijkheden komen om aan het werk te blijven of een baan
te krijgen.
 De gemeente geeft hier het goede voorbeeld door het generatiepact.
 Er dient meer naar omscholing en andere functies gekeken te worden, met name in de
zogenaamde zware beroepen (leeftijdsbewust loopbaanbeleid).
 Mentorschap / ervaringen delen krijgt een prominentere plaats.


Het zo lang mogelijk zelfstandig wonen staat voor ouderen centraal (levensbestendig).Hierover
gaan we afspraken maken met de woningcorporaties:
 Senioren moeten directe inbreng hebben met hun woonwensen. Zowel bij nieuwbouw als
verbouw.
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 Vanwege de snel toenemende verzilvering (vroeger noemden we dat vergrijzing) moet de
woningmarkt aangepast worden voor de toekomstige generaties senioren.
 Het bouwen van levensloopbestendige woningen nemen we op in prestatieafspraken met de
woningcorporaties.


De zorg moet menselijk en betaalbaar zijn. Daarom gaan we de vrijwilligers en mantelzorgers
beter ondersteunen. Mantelzorg is nooit verplicht: iedereen kan er zelf voor kiezen en
mantelzorgers kunnen de zorg op hun eigen wijze verlenen. De gemeente kan hulp en advies
verlenen en fungeert als vangnet.

Een gezonde woonomgeving is van groot belang. Overlast wordt voortvarend aangepakt door o.a.
het meldpunt meer bekendheid te geven. Het alcohol-en drugsmisbruik bij de jeugd pakken we aan
(o.a. met ‘Westfrisse Jeugd’). Er zijn goede afspraken met sportverenigingen nodig om oneerlijke
concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen. Bij bestrijding van obesitas kiezen we voor
actievere verwijzing naar de vele sportmogelijkheden.
Vanuit de omgevingswet is de belangrijkste pijler die van gezondheidsbeleid. Dit gaan we in
samenspraak verder vormgeven.
Vrijwilligers zijn goud waard en daarom willen wij ons inzetten om de vrijwilligers meer te
ondersteunen. Hierbij denken wij aan het organiseren van cursussen, het aanwijzen van een
aanspreekpunt binnen de gemeente om alle vragen, wensen en ervaringen te bespreken. Dit is al
geregeld bij het Vrijwilligerspunt en wij maken daar ook gebruik van. Ook denken wij aan het
organiseren van cursussen, het aanwijzen van een aanspreekpunt binnen de gemeente om alle
vragen, wensen en ervaringen te bespreken.
We stimuleren en faciliteren initiatieven, die ondersteuning bieden aan mensen die voor een ander
zorgen. Maatschappelijke organisaties moeten voor voldoende achtervang zorgen, zodat
mantelzorgers op vakantie kunnen gaan of bij ziekte vervangen kunnen worden.
Bijstandsgerechtigden en werklozen bieden we aan om vrijwilligerswerk te doen als aanloop tot een
nieuwe baan. Dat mag niet ten koste gaan van mensen met vast werk. We zetten in op pilots, waarbij
we onze statushouders niet vergeten! Dit kan hen ook helpen bij hun inburgering.
De jeugd bieden we extra ondersteuning bij sport in de vorm van de sportpas en hulp van de
Stichting Leergeld. Prioriteit voor ons is dat de jeugd toegang krijgt tot sport, cultuur en tot
verenigingen, waarvoor regels gelden in het minimabeleid van de gemeente.
Daarnaast willen we promotie van sportactiviteiten. Hierbij denken we aan het organiseren van
activiteiten voor de diverse doelgroepen, in combinatie met aandacht voor voedsel, life style e.d..
We leggen een relatie met goedlopende en jaarlijks terugkerende evenementen. We richten ons op
evenementen en gezelligheid. We streven naar recreatiemogelijkheden op allerlei gebied: wandelen ,
fietsen, zeilen en varen. Mede door toerisme hebben wij veel evenementen en gezelligheid. Dat
willen we graag zo houden!
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Topsport is dienend aan de breedtesport, welke we stimuleren. Er moet ruimte zijn om te kunnen
bewegen: sporten houd je gezond!

3.9 Cultuur en recreatie
Voor de kinderen zijn voldoende speelplekken noodzakelijk. De aanleg is een gemeentelijke
verantwoordelijkheid met het oog op de veiligheid. Voldoende ruimte voor speelplekken. Initiatieven
om tot natuurspeeltuinen te komen zullen wij stimuleren en ondersteunen. Wij wonen in een
plattelandsgemeente, onze jeugd moet kunnen “ravotten”. Kijk naar project natuurspeeltuin in
Wognum: dat gun je toch ieder kind in elke kern?!
GemeenteBelangen wil een visie op erfgoed ontwikkelen om zo het landelijke karakter van onze
gemeente te behouden: wat willen we bewaren en wat geven we vrij? Daarbij kijken we naar
beschermede dorps-en stadsgezichten. Met een open landschap kunnen we ook meer toeristen
aantrekken.
Bij de cultuur in onze gemeente horen evenementen zoals kermissen, draverijen, braderieën en
festivals. De gemeente faciliteert door het verlenen van subsidies, vergunningen en zorgt voor de
veiligheid. We houden deze evenementen op peil voor de inwoners maar ook voor de toeristen.
Naast werken en wonen is het belangrijk dat de mensen ook de gelegenheid hebben om te
recreëren.
De kernen in Medemblik bieden veel: een bloeiend verenigingsleven, sportaccommodaties, culturele
centra, wandel-, fiets-, en vaarwegen, gebieden voor recreatie zoals de Vooroevers en het
Egboetswater. Dit willen we behouden en verder versterken.
De vele musea hebben vaak een bovenregionale, landelijke en zelfs internationale uitstraling. Kasteel
Radboud is een belangrijk drager van onze historische identiteit. Het beheer van dergelijke
waardevolle gebouwen is volgens ons een verantwoordelijkheid van het Rijk. De exploitatie kan door
een particuliere ondernemer worden verzorgd. We gaan uitvoering geven aan de museaplannen voor
Kasteel Radboud, het Bakkerijmuseum en het Stoommachinemuseum. Andere musea zullen we
zeker niet vergeten.
Medemblik kent een breed scala aan sportverenigingen, waarbij SEW-handbal, Radboud schaatsen
en skeeleren en ISCM zeilen op het hoogste niveau worden beoefend. Ook zijn er meerdere
individuele sporters van klasse. Gezien de positieve uitstraling van topsport op de sportbeleving van
de jeugd en de grote PR-waarde voor de gemeente, ligt er een belangrijke faciliterende taak voor de
gemeente. De gemeente wil daarbij het bedrijfsleven stimuleren om een overdekte skeelerbaan in
Medemblik te realiseren en daarmee een internationale rol voor deze sterk groeiende sport
behouden.
De bibliotheek behoort als educatief en sociaal-maatschappelijk instituut van onze cultuur in de
gemeente. Door de opkomst van internet en de sociale media dienen de bibliotheken zich te
heroriënteren over hun positie en functie. Van de bibliotheek verwachten we een ondernemende
organisatie waarbij samenwerking wordt gezocht met partners vanuit het sociaal domein.
Muziekonderwijs moet toegankelijk zijn. We maken concrete afspraken met de muziekscholen,
waarbij muziekonderwijs op de basisscholen een belangrijk uitgangspunt is.
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3.10 Onderwijs
Wij willen dat iedere kern van onze gemeente een basisschool heeft. Daarbij is het belangrijk dat het
onderwijs van een goede kwaliteit is. Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vormt een goede basis
voor de onderwijshuisvesting in onze gemeente. Goed onderwijs verdient ook een goede huisvesting.
Een sterke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs moet in Medemblik aanwezig zijn. De
gemeente dient het voortouw te nemen om te streven naar een HBO-opleiding of een dependance
van een universiteit: we kunnen een voorbeeld nemen aan de deeltijd HBO opleiding Bedrijfskunde
en Agrifoodbusiness bij het Clusius college in Hoorn.
Jeugdzorg en passend onderwijs zijn belangrijk thema’s voor Westfriesland. Onderwijs zoveel
mogelijk in de buurt van de eigen woonsituatie. Jeugdzorg moet verder versterkt worden.

3.11 Duurzaamheid en milieu
Wij willen met Medemblik een ambitieuze, groene gemeente zijn die duurzaam ontwikkelt en bouwt
en actief de toepassing van zonne-energie stimuleert. Samen met inwoners, bedrijven en
maatschappelijke partners willen we komen tot nieuwe innovaties voor een duurzame
energiewinning en gebruik. Innovaties en duurzame ontwikkelingen -met name energie- vragen
investeringen. Wij willen onderzoeken hoe wij in 2035 in Medemblik energieneutraal kunnen zijn.
Wat gaat GemeenteBelangen eraan doen?
 In samenwerking met corporaties en projectontwikkelaars ervoor zorgen dat de (huur)woningen
energieneutraal worden. Dit bespaart veel energie en verlaagt de woonlasten van onze burgers.
 Stimuleren van duurzaamheidsinitiatieven van burgers en bedrijven.
 Onderzoek zoen naar de kansen van geothermie.
 De gemeente geeft het goede voorbeeld, op het gebied van duurzame gebouwen, inkoop en
gebruik van materialen.
 Bij inkoop door de gemeente geven we de voorkeur aan producten op basis van recycling ;
bijvoorbeeld door aan het product eisen te stellen aangaande het percentage te verwerken
gerecycled materiaal.
 Stimuleren van zonnepanelen, zeker op gebouwen van de gemeente. We willen geen
windmolens op het land en in het IJsselmeer! De Noordzee biedt uitstekende kansen voor
windmolens.
 Voorlichting op scholen over verduurzaming van onze samenleving.
 We besteden ruim aandacht aan de levenswijze van onze burgers: een gezonde levenswijze en
het consumeren van duurzaam geproduceerd voedsel is daar een belangrijk onderdeel van.
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3.12 Financiën
De belastingtarieven niet meer laten stijgen dan inflatie en we hebben een sluitende begroting.
De Wet Normering Topinkomens (WNT) is voor ons van toepassing. Bij de overheid verdient niemand
meer dan onze minister-president. Dit geldt dus voor de gemeente zelf, maar ook voor de
Gemeenschappelijke Samenwerkingsverbanden.
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Abbekerk en Lambertschaag
In Abbekerk gaat GemeenteBelangen voor een nieuw Dorpshuis!

Wat hebben we voor Abbekerk en Lambertschaag gedaan?








Het korte termijnbeleid voor de Dorpshuizen is vastgesteld en voor Abbekerk is voorlopig een oplossing
gevonden.
Openhouden van consultatiebureau in Abbekerk.
We hebben ons ingezet voor woningbouw in Abbekerk en daar gaan we mee door!
Het beleid voor groene sportvelden is gereed en daarmee is er duidelijk voor de sportvelden voor ALC in de
komende jaren!
De lasten voor burgers en bedrijven hebben we steeds laag weten te houden.
Het tegengaan van alcohol en drugs bij de Jeugd (25.000 Euro per jaar).
Het onderhoudsbudget voor het Openbaar Groen is blijvend met 150.000 Euro verhoogd.

Wat gaan we voor Abbekerk en Lambertschaag doen?




Een nieuw Dorpshuis in Abbekerk!
Woningbouw in Abbekerk realiseren.
Opstellen en uitwerken van de kernvisie voor Abbekerk.
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Andijk
In Andijk gaat GemeenteBelangen voor een goede ontwikkeling bij Sorghvliet!

Wat hebben we voor Andijk gedaan?









Nieuwe sportaccommodatie in Andijk (opening in 2014!)
Openhouden van consultatiebureau in Andijk.
Het korte termijnbeleid voor de Dorpshuizen is vastgesteld.
We hebben ons ingezet voor woningbouw in Andijk en daar gaan we mee door!
Het beleid voor groene sportvelden is gereed en daarmee is er duidelijk voor de sportvelden voor Andijk in
de komende jaren!
De lasten voor burgers en bedrijven hebben we steeds laag weten te houden.
Het tegengaan van alcohol en drugs bij de Jeugd (25.000 Euro per jaar).
Het onderhoudsbudget voor het Openbaar Groen is blijvend met 150.000 Euro verhoogd.

Wat gaan we voor Andijk doen?






Voor de herinrichting van het terrein rond
Sorghvliet willen we een zorgvuldige
procedure en toekomstgerichte plannen.
We zullen steun geven aan voorgestane
ontwikkelingen.
Het cultuurbeleid en specifiek het Centrum
voor Water gaan we nadere invulling geven.
Behoud niveau verenigingsleven en
bestaande voorzieningen.
De visie op recreatie / toerisme (inclusief
functie recreatiepark Het Grootslag en
bungalowpark IJsselhof en de jachthavens).
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Benningbroek en Sijbekarspel
GemeenteBelangen gaat in Benningbroek en Sijbekarspel voor behoud van
basisschool de Kraaienboom!

Wat hebben we voor Benningbroek en Sijbekarspel gedaan?






Het korte termijnbeleid voor de Dorpshuizen is vastgesteld.
Het beleid voor groene sportvelden is gereed en daarmee is er duidelijk voor de sportvelden voor DESS in
de komende jaren!
De lasten voor burgers en bedrijven hebben we steeds laag weten te houden.
Het tegengaan van alcohol en drugs bij de Jeugd (25.000 Euro per jaar).
Het onderhoudsbudget voor het Openbaar Groen is blijvend met 150.000 Euro verhoogd.

Wat gaan we voor Benningbroek en Sijbekarspel doen?



Er komen wat GemeenteBelangen betreft geen windmolens langs de AC De Graafweg.
De wegen worden goed onderhouden en zonodig grootschalig opgeknapt.
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Hauwert
GemeenteBelangen wil in Hauwert starterswoningen realiseren

Wat hebben we voor Hauwert gedaan?








Het korte termijnbeleid voor de Dorpshuizen is vastgesteld en voor Hauwert is voorlopig een oplossing
gevonden.
Voorkomen dat er gasboringen komen in het Egboetswater.
We hebben ons ingezet voor woningbouw in Hauwert en daar gaan we mee door!
Het beleid voor groene sportvelden is gereed en daarmee is er duidelijk voor de sportvelden voor Hauwert
in de komende jaren!
De lasten voor burgers en bedrijven hebben we steeds laag weten te houden.
Het tegengaan van alcohol en drugs bij de Jeugd (25.000 Euro per jaar).
Het onderhoudsbudget voor het Openbaar Groen is blijvend met 150.000 Euro verhoogd.

Wat gaan we voor Hauwert doen?






Realiseren jongerenwoningen in de kern
Hauwert.
Behoud van Dorpshuis De Werf.
Opstellen kernvisie voor Hauwert.
Onze wegen moeten veilig en goed
onderhouden zijn.
We gaan in Hauwert vaker periodieke
snelheidscontroles houden om de
verkeersveiligheid te waarborgen.
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Medemblik
In Medemblik zorgt GemeenteBelangen voor een oplossing van het parkeerprobleem
in de binnenstad!

Wat hebben we voor Medemblik gedaan?
 De skatebaan is niet opgeofferd voor parkeerplaatsen van de Moskee.
 Geen auto’s parkeren in het Koningin Emmapark park. We hebben er alles aan gedaan om dat tot een
minimum te beperken.
 Kritisch tegen plan kop van de Nieuwstraat. We hebben altijd vastgehouden aan parkeren op eigen terrein
en een publiekstrekker zoals in de winnende prijsvraag was opgenomen!
 Verzelfstandiging van de Havens en verkoop ISCM.
 Havens zijn uitgebaggerd.
 Woningbouw op DEK-terrein.
 Het versterken van de economie, strategische marketing en stimuleren van de watersport.
Wat gaan we voor Medemblik doen?
 Oplossing zoeken voor het parkeerprobleem van Medemblik.



De museaplannen voor Kasteel Radboud, Bakkerijmuseum en het Stoommachinemuseum verder
uitwerken.




Uitvoering geven aan het plan Kop van de Nieuwstraat.



Realiseren van ondergrondse vuilcontainers aan het Gedempt Achterom.
Prioriteit geven aan de nieuwe invulling
locatie Stadtman.
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Midwoud en Oostwoud
In Oostwoud en Midwoud gaat GemeenteBelangen voor woningbouw!

Wat hebben we voor Midwoud en Oostwoud gedaan?








Voorkomen dat er gasboringen komen in het Egboetswater.
We hebben ons ingezet voor woningbouw in Midwoud en daar gaan we mee door!
Het beleid voor groene sportvelden is gereed en daarmee is er duidelijk voor de sportvelden voor Hauwert
in de komende jaren!
De lasten voor burgers en bedrijven hebben we steeds laag weten te houden.
Het tegengaan van alcohol en drugs bij de Jeugd (25.000 Euro per jaar).
Het onderhoudsbudget voor het Openbaar Groen is blijvend met 150.000 Euro verhoogd.
Onderhoud van de Dorpsstraat in Oostwoud.

Wat gaan we voor Midwoud en Oostwoud doen?






Fietspad van de dorpsstraat is nu beklinkerd en de weg is geasfalteerd, de kinderen fietsen op de weg ipv
op het fietspad. Hier moet opnieuw naar worden gekeken ivm de veiligheid van de kinderen. Onze wegen
moeten veilig en goed onderhouden zijn.
Biodiversiteit is van groot belang, dus als er nieuwe aanplant gedaan moet worden in het openbaar groen,
ook noten bomen, bessen- en bramenstruiken. Iedereen vaart daar wel bij, de mensen, de vlinders, de
bijen etc. Overigens niet alleen voor Midwoud en Oostwoud, maar voor alle kernen!
Een proeftuin opzetten in samenwerking met de scho(o)l(en). Goed om kinderen van jongs af aan te
betrekken bij de natuur, en bij de voeding. Als de opzet geslaagd is dan kan dat concept mogelijk ook
uitgerold worden bij de
andere
kernen.
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Nibbixwoud
In Nibbixwoud gaat GemeenteBelangen voor woningbouw op het voormalige SEW-terrein!

Wat hebben we voor Nibbixwoud gedaan?








De Dorpsaccommodatie Nibbixwoud (DAN) is gerealiseerd
De Oosteinderweg is opgeknapt, in goed overleg met de omwonenden.
Er komt woningbouw op het voormalige SEW-terrein.
Het beleid voor groene sportvelden is gereed en daarmee is er duidelijk voor de sportvelden voor SEW
in de komende jaren!
De lasten voor burgers en bedrijven hebben we steeds laag weten te houden.
Het tegengaan van alcohol en drugs bij de Jeugd (25.000 Euro per jaar).
Het onderhoudsbudget voor het Openbaar Groen is blijvend met 150.000 Euro verhoogd.

Wat gaan we voor Nibbixwoud doen?



Woningbouw op het voormalige SEW-terrein.
Meer groen in het dorp.
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Onderdijk
In Onderdijk gaat GemeenteBelangen voor vervolg nieuwbouw Schuitvaerder

Wat hebben we voor Onderdijk gedaan?
 Roeivereniging “De Kogge” heeft een prachtige nieuwe accommodatie op een mooie locatie.
 Het beleid voor groene sportvelden is gereed en daarmee is er duidelijk voor de sportvelden voor
Strandvogels in de komende jaren!
 Het korte termijnbeleid voor de Dorpshuizen is vastgesteld
 Woningbouw wordt gerealiseerd (Schuitvaerder).
 Het padje van Piet op het Vooroever is aangelegd.
 De leuning bij de opgang van de dijk achter de speeltuin is er.
 De lasten voor burgers en bedrijven hebben we steeds laag weten te houden.
 Het tegengaan van alcohol en drugs bij de Jeugd (25.000 Euro per jaar).
 Het onderhoudsbudget voor het Openbaar Groen is blijvend met 150.000 Euro verhoogd.
Wat gaan we voor Onderdijk doen?
 Goede communicatie met de dorpsraad van Onderdijk onderhouden.




Woningbouw afronden en nieuwe fase van Schuitvaerder realiseren.
Het groenonderhoud moet verder worden verbeterd.
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Opperdoes
In Opperdoes gaat GemeenteBelangen voor een verdere versterking van de leefbaarheid

Wat hebben we voor Opperdoes gedaan?






Het beleid voor groene sportvelden is gereed en daarmee is er duidelijk voor de sportvelden voor
Opperdoes in de komende jaren!
Bestemmingsplan voor recreatiepark Klein Giethoorn is vastgesteld.
De lasten voor burgers en bedrijven hebben we steeds laag weten te houden.
Het tegengaan van alcohol en drugs bij de Jeugd (25.000 Euro per jaar).
Het onderhoudsbudget voor het Openbaar Groen is blijvend met 150.000 Euro verhoogd.

Wat gaan we voor Opperdoes doen?




Een onderzoek naar een kunstgrasveld voor Opperdoes
Bungalowpark De Brug wordt nu echt aangepakt.
Sterke inzet voor een verlengde parallelweg van de Markerwaardweg om daarmee zwaar agrarisch verkeer
in Opperdoes te voorkomen.
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Twisk
In Twisk gaat GemeenteBelangen voor de uitbreiding van leefbaarheid door de kernvisie

Wat hebben we voor Twisk gedaan?





Het beleid voor groene sportvelden is gereed en daarmee is er duidelijk voor de sportvelden voor Twisk in
de komende jaren!
De lasten voor burgers en bedrijven hebben we steeds laag weten te houden.
Het tegengaan van alcohol en drugs bij de Jeugd (25.000 Euro per jaar).
Het onderhoudsbudget voor het Openbaar Groen is blijvend met 150.000 Euro verhoogd.

Wat gaan we voor Twisk doen?




Kernvisie vaststellen voor Twisk. (1 van de drie kernen waar de afspraak voor 2017 is gemaakt).




Parkeermogelijkheden in het dorp verbeteren.

We beschermen het dorpsgezicht, dit doen we o.a. door het vervangen van lantaarnpalen met een
historische uitstraling maar met moderne LED-technologie.
Aanpak overlast van hondenpoep.
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Wervershoof
In Wervershoof gaan we voor een nieuw Zwembad aan de Westrand

Wat hebben we voor Wervershoof gedaan?







Het beleid voor groene sportvelden is gereed en daarmee is er duidelijk voor de sportvelden voor VVW in
de komende jaren!
Het korte termijnbeleid voor de Dorpshuizen is vastgesteld en voor Wervershoof is voorlopig een oplossing
gevonden.
Er komt een voorstel voor het Zwembad De Zeehoek.
De lasten voor burgers en bedrijven hebben we steeds laag weten te houden.
Het tegengaan van alcohol en drugs bij de Jeugd (25.000 Euro per jaar).
Het onderhoudsbudget voor het Openbaar Groen is blijvend met 150.000 Euro verhoogd.

Wat gaan we voor Wervershoof doen?






Een nieuw zwembad aan de Westrand.



Schoonhouden en onderhouden van de
(groene) woonomgeving.

Parkeermogeijkheden verbeteren.
Bibliotheekvoorziening optimaliseren.
Woningbouw in de Westrand en op het
Eiland.
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Wognum
In Wognum gaat GemeenteBelangen voor instandhouding van de voorzieningen

Wat hebben we voor Wognum gedaan?
 Het beleid voor groene sportvelden is gereed en daarmee is er duidelijk voor de sportvelden voor
Spartanen in de komende jaren!
 Spartanen heeft een tweede kunstgrasveld gekregen.
 Woningbouw is gerealiseerd.
 De lasten voor burgers en bedrijven hebben we steeds laag weten te houden.
 Het tegengaan van alcohol en drugs bij de Jeugd (25.000 Euro per jaar).
 Het onderhoudsbudget voor het Openbaar Groen is blijvend met 150.000 Euro verhoogd.

Wat gaan we voor Wognum doen?
 Besparen op de vaak onnodige plaatsing van (verkeers-)borden en verkeersbelemmerende maatregelen.
Juist doorstroming bevorderen, in combinatie met frequentere snelheidscontroles.
 Besparing door verduurzaming, bijvoorbeeld led straat verlichting en led verlichting in alle openbare
gebouwen. Meer investeren in alternatieve energiebronnen, zoals zonne-energie en windenergie.

.
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Zwaagdijk Oost
In Zwaagdijk-Oost gaat GemeenteBelangen voor nieuwbouw en verkeersveiligheid

Wat hebben we voor Zwaagdijk-Oost gedaan?
 Het korte termijnbeleid voor de Dorpshuizen is vastgesteld en voor Zwaagdijk is voorlopig een oplossing
gevonden.
 We hebben er alles aan gedaan om te voorkomen dat er windmolens in Zwaagdijk komen!
 We hebben ons hard gemaakt voor woningbouw en dat komt er ook zeker!
 Geen uitbreiding van huidige bedrijventerrein.
 Het beleid voor groene sportvelden is gereed en daarmee is er duidelijk voor de sportvelden voor
Zwaagdijk in de komende jaren!
Wat gaan we voor Zwaagdijk Oost doen?







Er moet nu eindelijk eens woningbouw in Zwaagdijk-Oost komen.
Versterken huidig bedrijventerrein (geen uitbreiding).
Verkeersveiligheid verbeteren (knelpunt Boekert, Zwaagdijk en Tuinstraat).
Het dorpshuis ondersteunen naar een gezonde exploitatie.
Het onderhoud van het openbaar groen moet verbeterd worden. Daarnaast ook onderzoek van overdracht
van het openbaar groen naar de burger.
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Zwaagdijk West
In Zwaagdijk-West doet GemeenteBelangen er alles aan om hoogbouw van Zevenhuis
te voorkomen!

Wat hebben we voor Zwaagdijk-West gedaan?








Vervoer van kinderen van school voor schoolgym.
Behoud budget uit verkoop woningbedrijf voor Zwaagdijk-West.
We hebben er alles aan gedaan om te voorkomen dat er windmolens in Zwaagdijk komen!
De lasten voor burgers en bedrijven hebben we steeds laag weten te houden.
Het tegengaan van alcohol en drugs bij de Jeugd (25.000 Euro per jaar).
Het onderhoudsbudget voor het Openbaar Groen is blijvend met 150.000 Euro verhoogd.

Wat gaan we voor Zwaagdijk-West doen?





Het behoud van een rustig en groen dorp, waar het prettig wonen is.
Het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Zwaagdijk en het voorkomen van sluipverkeer.
Tegengaan van grootschalige ontwikkelingen (hoogbouw) van de gemeente Hoorn bij het bedrijventerrein
Zevenhuis
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