
1 
 

 

VERKIEZINGSPROGRAMMA 
 

 

 

Gewoon Samen Doen   

 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 

16 MAART 2022 

 

 

Definitief (na ledenvergadering 4 december 2021) 



2 
 

Inhoudsopgave 
Inhoudsopgave ................................................................................................................................................ 2 

1. Voorwoord van de lijsttrekker ........................................................................................................ 3 

2. De 8 Speerpunten van GemeenteBelangen 2022-2026 ................................................................. 4 

3.1 Kerngericht, zorg en deelnemen aan de samenleving ...................................................................... 5 

3.2 Onderwijs, cultuur en sport .............................................................................................................. 6 

3.3 Wonen en veiligheid ......................................................................................................................... 6 

3.4 Samenspraak, inspraak en communicatie ........................................................................................ 7 

3.5 Economie en bereikbaarheid ............................................................................................................ 7 

3.6 Groen en duurzaamheid ................................................................................................................... 8 

3.7 Financiën en bestuur ......................................................................................................................... 9 

Andijk .................................................................................................................................................... 11 

Benningbroek en Sijbekarspel............................................................................................................... 12 

Hauwert ................................................................................................................................................ 13 

Medemblik ............................................................................................................................................ 14 

Midwoud en Oostwoud ........................................................................................................................ 15 

Nibbixwoud ........................................................................................................................................... 16 

Onderdijk .............................................................................................................................................. 17 

Opperdoes ............................................................................................................................................ 18 

Twisk ..................................................................................................................................................... 19 

Wervershoof ......................................................................................................................................... 20 

Wognum................................................................................................................................................ 21 

Zwaagdijk Oost ...................................................................................................................................... 22 

Zwaagdijk West ..................................................................................................................................... 23 

 

  



3 
 

1. Voorwoord van de lijsttrekker 

 
Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Medemblik. Met deze verkiezingen 

kunt u aangeven hoe het gemeentebestuur de afgelopen vier jaar heeft gepresteerd, maar u heeft ook de 

mogelijkheid om een toekomstige richting aan te geven voor onze mooie gemeente. Het stemrecht is een 

groot goed, gebruik het en ga in ieder geval stemmen!  

Ondanks de huidige moeilijke financiële positie hebben we vooruitgang geboekt, helaas hierdoor wel 

minder dan gewenst. Grote woningbouwplannen voor Medemblik (Molenblik), Wognum (Bloesemgaarde) 

en Nibbixwoud (voormalig SEW-terrein) zijn in ontwikkeling en woningbouwplannen in andere kernen 

(Wervershoof, Zwaagdijk-West, Sijbekarspel, Abbekerk en Andijk) zijn in gang gezet. Capaciteit voor 

handhaving is uitgebreid, kunstgrasvelden bij FC Medemblik, Spartanen en VVW zijn vervangen door 

kunstgrasvelden met kurk en de tennisvereniging De Kaag is in Wervershoof verhuisd naar de Westrand. 

We hebben het beleid rond de huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld. Ook wilden we een aantal 

dingen niet! Denk daarbij aan verdere bezuinigingen op leefbaarheid en de voorzieningen, aan het 

realiseren van een zonneweide bij de ingang van Medemblik en een eiland voor de kust van Andijk.  

Daarom willen we 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 door met het op peil houden van onze voorzieningen. Ook om daarmee de 

leefbaarheid in stand te houden en/of te verbeteren. Denk daarbij aan woningbouw in alle kernen. Dat is 

waar GemeenteBelangen voor staat! 

Voor een kort overzicht van onze standpunten verwijs ik graag naar onze speerpunten 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 o.a. kernraden, ondernemers en verenigingen. 

Bij het opstellen van de kandidatenlijst is rekening gehouden met de vertegenwoordiging uit verschillende 

kernen van onze gemeente. De afgelopen raadsperiode zijn wij als GemeenteBelangen met onder andere 

5 raads- en 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 16 maart 2022 uw stem mogen 

ontvangen! 

Stem daarom 16 maart 2022 op Lijst 3 GemeenteBelangen! 

Zie ook onze website www.gemeentebelangen.info 

Met vriendelijke groet,  

Luiten Plekker, lijsttrekker GemeenteBelangen 

 

 

http://www.gemeentebelangen.info/
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2. De 8 Speerpunten van GemeenteBelangen 2022-2026 
 

 

DICHTBIJ, DUIDELIJK EN SAMEN 
GEMEENTEBELANGEN… 

1 …is de eerste onafhankelijke lokale partij in Medemblik die opkomt voor alle 

kernen in de gemeente. Groot of klein ze verdienen kansen en 

mogelijkheden. 

2 …gaat voor het behouden en verbeteren van de leefbaarheid van de kernen 

en faciliteren daarbij lokale voorzieningen in de gemeente Medemblik. 

3 …staat voor een warme sociale omgeving met gemakkelijk te bereiken 

voorzieningen en streeft naar kwaliteit en maatwerk. 

4 …werkt aan een duurzame leefomgeving waarin gezondheid, welzijn, 

veiligheid, bedrijvigheid en natuur optimaal worden gediend. 

5 …gaat uit van de kracht en de zelfstandigheid van de burger en kernen en 

komt op voor diegene die een steuntje in de rug nodig heeft. We gaan voor 

een samenleving waarin iedereen mee kan doen. 

6 …kiest voor een betrouwbare gemeentelijke overheid met een sluitende 

begroting en aanvaardbare lasten voor de burger. 

7 …handelt praktisch en heeft geen verplichtingen aan landelijke politieke 

partijen. We leggen niet op wat moet gebeuren maar kijken naar wat goed is 

voor onze gemeente. 

8 …wil meer directe invloed van onze burgers. Zij kennen hun omgeving goed 

kennen en weten daardoor wat de beste oplossing voor eigen kern is.  

 

GemeenteBelangen is onafhankelijk van de landelijke politiek, we werken gemeentebreed en 

vertegenwoordigen álle inwoners in onze gemeente! 
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Programma’s  

 

3.1 Kerngericht, zorg en deelnemen aan de samenleving 
 

Voor GemeenteBelangen is iedereen, ongeacht leeftijd, geloof, geslacht, afkomst of  geaardheid. In elke 

kern kunnen kwetsbare mensen ‘gewoon’ deel uitmaken van het maatschappelijke verkeer.  

 

Daarom willen we onze voorzieningen op peil houden om daarmee de leefbaarheid in stand te houden of 

te verbeteren. Centraal staan de 3 S-en: Sport, School en Samenzijn (onder andere dorpshuizen) en daar 

horen winkels en cultuurcentra ook bij. De kernen zelf stellen de prioriteiten. Ook gaat 

GemeenteBelangen voor een breed verenigingsleven: voor ouderen en jongeren en gericht op sport, 

cultuur, en buurtwerk. De kermisborrel maakt deel uit van de Westfriese cultuur en zorgt voor 

saamhorigheid. We willen géén algemeen vuurwerkverbod maar voor zones, bijvoorbeeld rond 

stolpboerderijen en zorginstellingen, is een uitzondering mogelijk. Overlast en schade willen we aan 

banden leggen! 

 

Waar extra jeugdzorg en gezinsondersteuning nodig is, 

moet dat snel beschikbaar zijn. Wachtlijsten en te sterke 

regeldruk vinden we onaanvaardbaar. Waar de jeugd 

nog te vaak nog tussen wal en schip valt, leidt dit vaak 

tot onnodig verdriet, schade bij het kind, in het gezin en 

uiteindelijk tot hogere kosten.  

• Voorzieningen in de buurt voor en door bewoners mogelijk maken (participatie), juist ook in de 

kleine kernen.  

• GemeenteBelangen hecht zeer aan nabijheid en toegankelijkheid van zorg, hulp en 

ondersteuning.  

• Vrijwilligerswerk faciliteren en stimuleren om vereenzaming en sociaal isolement tegen te gaan. 

• GemeenteBelangen wil meer aandacht voor preventie en signalen sneller opvangen. We moeten 

voorkomen dat inwoners in onnodige complexe of schrijnende situaties terechtkomen. 

• Ouderen de zorg  bieden die anno 2022 nodig is. Het uitgangspunt is zekerheid, aandacht en 

beschikbaarheid in de directe woonomgeving. 

• Het gezondheidsbeleid van de gemeente Medemblik moet zich ook richten op de vergrijzing en 

de vitaliteit van de oudere inwoners. We moeten allemaal meer bewegen! 

• Laaggeletterdheid bemoeilijkt deelname aan de samenleving. Daarom intensief blijven inzetten 

op de basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven, rekenen en digileer (digitale vaardigheden) voor 

iedereen.  

• Alle inwoners voelen zich welkom en gehoord en GemeenteBelangen zet zich in om diversiteit 

aan culturen actief te laten meedoen.  

• Efficiënter organiseren van sportactiviteiten (via bijvoorbeeld een gemeentelijk Sportbedrijf). 

• Ondersteuning van initiatieven van onderop om de directe leefomgeving te verbeteren. 
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3.2 Onderwijs, cultuur en sport 

In de ruime, integrale zin van het woord vallen onder ‘sociaal domein’ ook alle aanverwante taken. Zoals 

handhaving bij leerplicht, het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, (passend) onderwijs, 

leerlingenvervoer, de reguliere en bijzondere bijstand en (jeugd)gezondheidzorg. We blijven voortijdig 

schoolverlaten goed monitoren. Een school is een basisvoorziening in iedere kern, net zoals de bibliotheek 

binnen de eigen gemeentegrenzen. 

We zien dat onze inwoners, net als wij, grote waarde hechten aan (sport)voorzieningen, gelukkig kent 

Medemblik een groot sport- en verenigingsleven. Dat willen we graag zo houden met een mogelijk nieuw 

gemeentelijk zwembad. Gezondheid hangt ook samen met een gezonde omgeving. Sportactiviteiten in de 

directe nabijheid en in onze kernen dragen bij aan een gezonde omgeving waarbij ook de sociale kant van 

sport erg waardevol is. Zonder de onmisbare vrijwilligers kan al dit club- en verenigingsleven niet bestaan. 

Over wie wat, wanneer en waar nodig heeft is constructief contact tussen gemeente, vereniging en 

kernraden blijvend nodig.  

• Goede accommodaties en structureel overleg met de verenigingen is een voorwaarde voor een 

brede deelname van de bevolking aan de vele sporten en culturele activiteiten. 

• Wij hanteren de menselijke maat; kleinschaligheid, maatwerk, kwaliteit, bereikbaarheid van 

voorzieningen, herkenbaarheid en lokale identiteit. 

• Het alcohol- en drugsmisbruik bij de jeugd pakken we aan (o.a. met ‘Westfrisse Jeugd’).  

• Bij bestrijding van obesitas kiezen we voor actievere verwijzing naar de vele sportmogelijkheden. 

3.3 Wonen en veiligheid 

In Medemblik is het goed wonen voor iedereen. 

We werken hard om in alle kernen om 

woningbouw te realiseren. In met name de kleine 

kernen gaan we op zoek naar geschikte locaties. 

We bouwen net iets meer zodat 

woningzoekenden in de regio ook in Medemblik 

kunnen wonen. We sturen dus niet aan op een 

grote overloop vanuit de Randstad. Er is ruimte 

voor inbreiding in de bebouwde kom, mits o.a. 

parkeren goed geregeld is. Agrarische doorzichten in de linten willen we behouden. 

• Bouwen voor diverse doelgroepen, waarbij starters (jeugd), senioren (appartementen) en de 

sociale sector  de nodige aandacht verdienen. Hierbij zetten we een actief grondbeleid in. 

• Vergrijzing vraagt soms andere woningen en woonvormen. Startersleningen moeten blijven.  

• Ruimte bieden bij vraag naar Tiny Houses, stimuleren CPO-projecten en tijdelijke woningbouw 

(flexwonen). 

• Verkoop corporatiewoningen en realiseren goedkope koop-en huurwoningen. 
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Bij goed wonen hoort een veilige leefomgeving: 

• De wijkagent speelt een uiterst belangrijke rol en moet meer zichtbaar en aanwezig zijn in de 

kernen. De wijkagent hoort op straat en niet achter de computer. Daarbij hoort adequaat en 

krachtdadig handhaven.  

• Verhogen veiligheid(sgevoel) in de kernen. Daarbij maken we gebruik van de uitkomsten van de 

Veiligheidsmonitor (beschikbaar maart 2022). Ook veiligheid op gebied van ruimtelijke ordening.  

• Waakzaamheid en optreden tegen georganiseerde criminaliteit (waaronder ondermijning).  

 

 

3.4 Samenspraak, inspraak en communicatie 

Wij vinden dat onze gemeente nog te weinig gebruik van maakt van de kennis, kunde en creativiteit van 

inwoners en belanghebbenden. Oftewel ‘The wisdom of the crowd’. Er zijn voorbeelden van manieren 

waarop inwoners hun gemeentebestuur juist uitdagen naar nieuwere manieren van samenwerken. Het is 

altijd maatwerk en dus ook een leerproces. Met wat lef, goede afspraken en durven leren van fouten 

denken wij dat we samen Medemblik mooier en leuker kunnen maken. 

Daarbij moeten we anders kijken: de gemeente stelt niet het probleem centraal, maar we kijken naar wat 

wel werkt. En vanuit daar bedenken we nieuwe oplossingen. We benutten de kennis, inbreng en 

creativiteit van onze inwoners. Dat doen we in een vroegtijdig stadium om zo samen tot een goed plan te 

komen en direct aan de slag te kunnen. De communicatie vraagt constante aandacht. Nieuwe media 

bieden mogelijkheden maar deze brengen tevens risico’s dat mensen niet bereikt worden. Niet iedereen 

is digitaal vaardig en alle communicatie vraagt altijd helder, toegankelijk taalgebruik. 

• Samenspraak vooraf organiseren (duidelijke kaders en doelen). 

• Kennis en kunde van de samenleving benutten 

• Dorpsraden en de stadsraad zijn onze ogen en oren.  

• Directe opvolging aan meldingen van burgers 

• Het instellen van een jeugdraad (onder de 18 jaar) is gewenst (jeugdparticipatie). 

3.5 Economie, bereikbaarheid en verkeerveiligheid 

We staan voor het stimuleren van lokale ondernemers. Daarbij gaat het niet alleen om het faciliteren van 

bestaande ondernemers, maar ook om het aantrekken van nieuwe bedrijven. Denk ook aan HBO 

faciliteiten om studenten in de regio te houden. We steunen het agrarisch product in de regio. We doen 

dan ook de oproep om lokaal te kopen. Denk daarbij aan kaas en andere streekproducten bij 

kaasboerderijen.  

We gaan voor toekomstbestendige bedrijventerreinen. Zo moet het verkeersknooppunt bij 

bedrijventerrein WFO-ABC in goed overleg met de provincie tot een oplossing komen. Bestuurlijk overleg 

met Drechterland/Hoogkarspel kan tot een oplossing leiden waarbij het verkeer van Hoogkarspel niet 

meer over de Tolweg naar de Westfrisiaweg gaat. 

 

Dat het Hoogheemraadschap vele wegen gaat overdragen naar de gemeente Medemblik zal in 2023 een 

feit worden. Wij zullen ons sterk maken dat er geen sprake is van achterstallig onderhoud en de 

(toegezegde) veiligheid van diverse kruisingen in het Grootslag (rotondes!) geregeld is. 
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Alle winkelcentra in onze gemeente houden we aantrekkelijk en vitaal. Samen met ondernemers 

investeren we of anders afbouwen t.b.v. een leefbare bestemming. We willen een veilige oplossing bij het 

Winkelhart in Zwaagdijk-Oost. 

• Kansen benutten tot verbeteren van de bereikbaarheid richting Lelystad en zeker ook de 

Randstad (hoofdzakelijk Amsterdam).  

• Verbeteren verkeersveiligheid en tegengaan sluipverkeer (met name in de kleine kernen) is van 

belang voor de leefbaarheid. Een spoedig herzien Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 

(GVVP) moet duidelijkheid bieden.  

• Doortrekken Parallelweg van de Markerwaardweg richting de Wieringermeer. 

• Nieuwe bedrijventerreinen zo dicht mogelijk bij de A7 realiseren en steun voor oostelijke 

uitbreiding WFO-ABC.  

• De parkeerproblematiek in de binnenstad van Medemblik moet tot een afronding komen.  

Arbeidsmigranten zijn een kenmerk voor de bedrijvigheid in de gemeente Medemblik en die migranten 

verdienen goede huisvesting, veelal bij de bedrijven zelf. Geen nieuwe vergunningen in de woonwijken 

voor arbeidsmigranten die hier korte tijd verblijven. We houden de ontwikkelingen rond Groenwijk goed 

in de gaten.  

3.6 Groen en duurzaamheid 

Jawel, de energie- en klimaatproblematiek vraagt om investeringen. Wij zien veel in innovaties (o.a. 

waterstof). We zijn zeer behoedzaam voor zonnepanelen op agrarische grond. Er zijn nog vele daken te 

gebruiken voor zonnepanelen. Verder zetten we in op verder isoleren van de bestaande woningvoorraad 

en energiebesparing door o.a. gedragsverandering. Een plan van Rijkswaterstaat tot groene 

energiewinning in de Wieringerhoek (in het IJsselmeer -ten noorden van de Oude Zeug in de 

Wieringermeer- tot aan de Afsluitdijk) biedt waarschijnlijk goede kansen. 

GemeenteBelangen leverde haar inzet om de afvalstoffenheffing voor inwoners en bedrijven betaalbaar 

te houden. Recent zijn de tarieven neerwaarts bijgesteld en weer vergelijkbaar met andere gemeenten. 

Het “dure” HVC is een marktpartij en geen bepaler meer van gemeentelijke tarieven. De gemeente 

Medemblik bepaalt haar eigen beleid en de nieuwe structuur van Afvalbeheer Westfriesland zorgt voor 

goed regionaal overleg.  

• Het groenbeheer in alle wijken is belangrijk voor de 

uitstraling van de woonomgeving.  

• Duurzaamheid is onze toekomst, maar moet wel 

betaalbaar zijn. 

• Wij zijn tegen de komst van windmolens  in onze 

woonomgeving (niet op het land en niet in het IJsselmeer 

(op zee dan maar!) 

• De oude regionale stortplaats aan het Zittend te 

Westwoud wordt in de toekomst overgedragen. 
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3.7 Financiën en bestuur 

De gemeente Medemblik is er voor de inwoners en niet 

andersom. Dit vraagt een omslag in het denken en handelen. 

GemeenteBelangen wil dat we een financieel gezonde gemeente 

blijven. De Rijksoverheid moet dan met geld over de brug 

komen! We streven naar een sterke gemeente zonder 

betutteling, maar met een hoog serviceniveau. 

Medemblik is een zelfstandige gemeente en dat willen we zo houden. Als regionale samenwerking daarbij 

helpt, is het gemeentelijke belang daarmee gediend. Dat moet dan aantoonbaar zijn omdat we grip willen 

grip op wat we daarmee voor onze gemeente bereiken en tegen welke kosten. De meerwaarde van ieder 

samenwerkingsverband moet inzichtelijk zijn. Als we ons profileren dan is het als Westfriesland geheel. 

• Inflatievolgende verhoging van belastingen en leges. Alleen hogere OZB als dit in verhouding 

staat met de voorzieningen in de kernen en goed onderbouwd is. Hierbij kan gedacht worden aan 

het creëren van een fonds met de extra OZB-opbrengsten.  

• Opdrachten gunnen aan lokale ondernemers 

• Bezuinigen op externe inhuur, adviezen en onderzoeken. Tegelijkertijd investeren in kennis en 

capaciteit voor de eigen ambtelijke organisatie. 

• Medemblik hanteert ‘fair trade’ als principe bij het inkoopbeleid. 
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Abbekerk en Lambertschaag 
 

 

In Abbekerk gaat GemeenteBelangen voor vernieuwbouw 

Dorpshuis en woningbouw! 
 

 

 

 

 

 

 

Wat gaan we voor Abbekerk en Lambertschaag doen? 

• Woningbouw mogelijk maken, zeker vanwege het OV-knooppunt in Abbekerk. 

• Verkeersveiligheid verbeteren. 

• Dorpshuis vernieuwbouwen. 

• Aandacht voor de waterwegen. 

• Lokale middenstand steunen en stimuleren. 

• De dorpsraad is een belangrijke gesprekspartner en zien wij als onafhankelijk. 

• De dorpsraad vertegenwoordigt de inwoners, zonder eigen budget.  

Wat hebben we voor Abbekerk en Lambertschaag gedaan? 

• Initiatief en steun voor vernieuwbouw van het Dorpshuis, met behoud van kindcentra.  

• Woningbouw realiseren op locatie Het Nieuwe Bonte Paard en locatie ijsbaan. Om woningen op de 

voetbalvelden van ALC te realiseren zijn wij tegen geweest en is nog niet van toepassing. 

• Groenvoorziening behouden. 

• Behoud financiële middelen om onderhoud van de groene sportvelden te kunnen bekostigen.  
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Andijk 
 

In Andijk gaat GemeenteBelangen voor behoud van het zicht op het IJsselmeer en 

woningbouw Asonia-terrein! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wat gaan we voor Andijk doen? 

• Behoud van de kinderboerderij, ook in de toekomst. 

• Daadwerkelijk starten met woningbouw op het Asoniaterrein.  

• Open houden van het zicht op het IJsselmeer. 

• Contact houden met de dorpsraad Andijk, de ogen en oren van het dorp. 

Wat hebben we voor Andijk gedaan? 

• Steun aan motie over strengere eisen grond bij zorg-en kinderboerderijen. 

• Steun voor amendement om brug bij Sorghvliet te schrappen. 

• Steun aan motie over toegankelijkheid Sorghvliet. 

• Bij overdracht wegen van Hoogheemraadschap moet er aandacht komen voor gevaarlijke kruispunten 

Grootslag.  

• GemeenteBelangen stemde voor motie Behoud zicht op Omringdijk en Open Water (maar haalde helaas 

geen meerderheid). 

• Behoud financiële middelen om onderhoud van de groene sportvelden te kunnen bekostigen.  

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4ie-_-bPXAhUN3KQKHZ4JA8kQjRwIBw&url=http://www.westfrieseomringdijk.nl/locaties/detail/q/id/40430&psig=AOvVaw3VAsZSThoiO6WPozExYU-_&ust=1510401295699689
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Benningbroek en Sijbekarspel  
 

GemeenteBelangen gaat in Benningbroek en Sijbekarspel voor woningbouw en 

voorzieningen! 

 

 

 

 

 

 

 

Wat gaan we voor Benningbroek en Sijbekarspel doen? 

• Verkeersveiligheid. 

• Daadwerkelijk starten met woningbouw, o.a. CPO (= eigen initiatieven). 

• Meer starterswoningen. 

• Voorzieningen zoveel mogelijk op peil houden, zoals school, zwembad en dorpshuis. 

• Ondernemerschap in het dorpshuis.  

Wat hebben we voor Benningbroek en Sijbekarspel gedaan? 

• Vernieuwbouw van OBS De Kraaienboom. 

• Steun voor pilot inspraak burgerparticipatie klimaatbestendige wijken.  

• Behoud financiële middelen om onderhoud van de groene sportvelden te kunnen bekostigen.  
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Hauwert 
 

GemeenteBelangen wil in Hauwert behoud voorzieningen, 

woningbouw en verkeersveiligheid Tuinstraat! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wat gaan we voor Hauwert doen? 

• Sturen op kwaliteitskenmerken voor continuering van de leefbare kernen. Deze voorwaarden kunnen voor 

grote (groeikernen) en kleine kernen sterk variëren. Belangrijk is om bepaalde drempelwaarden (minimale 

waarde voor kwaliteitsdoelstelling) te behouden.  

• Het is evident dat de financiële middelen niet oneindig toereikend zijn en dat er in de kleine kernen 

misschien wel meer input van de inwoners zelf wordt verwacht. We gaan uit van de kracht van iedere kern 

en stimuleren de kern op haar mogelijk- en onmogelijkheden.  

• Speerpunten zijn: 

o Behoud School, verenigingsleven en dorpshuis. 

o Woningbouw Hauwert 

o Verkeersveiligheid Tuinstraat 

• De rol van de dorpsraad zien we als volgt. De dorpsraad vertegenwoordigt het algemeen belang van het 

dorp, zij het op vrijwillige basis. Meer verantwoordelijkheid dan nu brengt de neutraliteit in het geding en 

de dorpsraad wil geen uitvoerende partij zijn.  

Wat hebben we voor Hauwert gedaan? 

• Aandacht voor het oplossen van de verkeersonveilige situatie op de Tuinstraat in Hauwert. 

• Samen met ondernemer Camping Hauwert bijdragen aan transformatie van de camping. 

• Met Hauwert ’65 en dorpshuis naar stabiele toekomst ikv subsidie en accommodatiebeleid.  

• Brede steun verleend voor woningbouw en starterswoningen in Hauwert. 

• Behoud financiële middelen om onderhoud van de groene sportvelden te kunnen bekostigen.  
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Medemblik 
 

In Medemblik gaat GemeenteBelangen voor het oplossen van het parkeerprobleem! 

 
  

 

 

 

 

 

 

Wat gaan we voor Medemblik doen? 

• Parkeerprobleem voor de binnenstad oplossen. Hoogste tijd! Ook met parkeervergunningen en buitendijks 

parkeren. 

• Plannen rond het Oude Stadhuis tot uitvoering brengen, waarbij we vinger aan de pols houden rond de 

afspraken die met de gemeente gemaakt zijn, o.a. over het parkeren. 

• Woningbouw op het DEK-terrein, verder voorbereiden woningbouw Molenblik (locatie langs de Braken). 

• De stad is en blijft een belangrijk toeristisch centrum. De havens en met name de watersport (o.a. zeilen en 

kitesurfen) verdienen alle aandacht.  

 

Wat hebben we voor Medemblik gedaan? 

• Steun verleend aan raadsvoorstel voor (gratis) parkeervergunningen in de oosthoek van Medemblik. Ook 

steun voor aankoop buitendijks parkeerterrein en opwaardering daarvan. 

• Tegen overdekte parkeergarage op het busstation. Handhaven breedte Overtoom en geen drempels. 

Steun voor wandelpad naar buitendijks parkeerterrein.  

• Brief namens alle fracties aan Hollands Kroon m.b.t. overlast en ongebreidelde uitbreiding datacenters.  

• Amendement GemeenteBelangen om 80.000 beschikbaar te stellen voor het uitdiepen Kleine Kom 

Vooroever (tbv zeilsport).  

• Steun voor realiseren van meer openbare toiletten in stad Medemblik. 

• Behoud uitstraling Bagijnhof bij het omzetten van winkelpanden. 

• Altijd kritisch geweest ten opzichte van ontwikkeling MAZ (Kop van de Nieuwstraat).  

• Steun voor aanleggen kunstgrasvelden met kurk bij FC Medemblik. 

• Afwijzen zonneweide bij toegang Medemblik. 

• Tegengaan stankoverlast stort Wieringermeer. 

• Hoger niveau renovatie De Muiter en steun voor HAVO-top De Dijk. 

• Motie GemeenteBelangen voor meer goedkope woningen (25%) bij woningbouwlocatie Weeshuisgronden. 

• Steun voor bijdrage 30.000 aan Zuiderzeebad (i.v.m. openstelling voor bewoners).  

• Steun aan zebrapad bij Emmapark.  
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Midwoud en Oostwoud  
In Oostwoud en Midwoud gaat GemeenteBelangen voor behoud van 

voorzieningen! 

 
     

   
 

 

 

 

 

Wat gaan we voor Midwoud en Oostwoud doen? 

• Realisatie en opknappen ‘historisch boetje’.  

• Winkelcentrum meer uitstraling geven (mogelijk upgraden met appartementen).  

• Behoud voorzieningen. 

• Verbouw sporthal De Tripkouw (in goed overleg met deelnemende partijen).  

Wat hebben we voor Midwoud en Oostwoud gedaan? 

• Steun voor pilot inspraak burgerparticipatie klimaatbestendige wijken. 

• Woningbouw nabij Tripkouw. 

• Twee volwaardige ontsluitingen bij woningbouwlocatie De Tripkouw II.  

• Behoud financiële middelen om onderhoud van de groene sportvelden te kunnen bekostigen.  
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Nibbixwoud  
In Nibbixwoud gaat GemeenteBelangen voor behoud voorzieningen! 

 

 
  

   
   

  

 

 

Wat gaan we voor Nibbixwoud doen? 

• Onderzoek naar het mogelijk aanpassen van het Ganker. 

• Betrokkenheid van sport uit Nibbixwoud bij het oplossen van het capaciteitsprobleem in Wognum. 

• De DRES blijft een belangrijke voorziening in het dorp.  

Wat hebben we voor Nibbixwoud gedaan? 

• Medewerking aan de verplaatsing van de Albert Heijn. 

• Woningbouw op het voormalige SEW-terrein. 

• Afronding van de aanpak Oosteinderweg, ook in goed overleg met betrokken  woonomgeving.  

• Behoud financiële middelen om onderhoud van de groene sportvelden te kunnen bekostigen.  
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Onderdijk 
In Onderdijk gaat GemeenteBelangen voor een nieuw woningbouwplan! 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

Wat gaan we voor Onderdijk doen? 

• Een nieuw woningplan starten. 

• Voorzieningenniveau behouden. 

• Wij maken ons sterk voor behoud van “3x de S”, zijnde Samenzijn (dorpshuis), School en Sport. 

• Het café  blijft in het centrum. 

• Waar mogelijk versterken van de wandel- fiets- en vaarroutes. 

• Volle aandacht blijven schenken aan de verkeersveiligheid. 

• Behoud en versterken van de vele economische dragers o.a. supermarkt. Leefbaarheid in onze mooie 

woonkern! 

Wat hebben we voor Onderdijk gedaan? 

• Motie over inrichting en boomaanplant Natuurgebied De Groote Vliet. 

• Afronding van nieuwbouwwijk de Schuitvaerder (70 woningen). 

• Versterking van de oevers bij de eilanden ten westen van nieuwbouwwijk “de Schuitvaerder“. 

• Sterke verbetering van de verkeersveiligheid op de kruising van “de Schuitvaerder“ en de Dirk Bijvoetweg. 

• Financieel een belangrijke bijdrage voor de Natuurspeeltuin bij Neshof. 

• Behoud financiële middelen om onderhoud van de groene sportvelden te kunnen bekostigen.  
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Opperdoes  
In Opperdoes gaat GemeenteBelangen voor verkeersveiligheid! 

 

 
    

    
 

 

 

 

 

 

Wat gaan we voor Opperdoes doen? 

• We gaan door met de strijd tegen de milieuproblematiek op de vuilstort.  

• Geen sluipverkeer meer door Opperdoes. Dat doen we middels het doortrekken van de parallelweg van de 

Markerwaardweg.  

• Tot die tijd mogen tractoren met een tijdelijke ontheffing ook op het laatste deel van de Markerwaardweg. 

• We gaan in gesprek met Hollands Kroon over uitbreiding Datacenters en lichtoverlast van kassenbedrijven. 

Inperken van verdere uitbreiding! 

• Bij toekomstige aanpak van de Nieuweweg is onze inzet een weg met 30 km. per uur. 

• Een oplossing voor de Zuurkoolfabriek (woningbouw).  

• Zekerheid bieden voor bewoning van het zorgcentrum Almere. 

• Aandacht voor en inzet op middenstandsvoorzieningen in het dorp.  

 

Wat hebben we voor Opperdoes gedaan? 

• Tegengaan stankoverlast stort Wieringermeer en zorgen voor veiligheid. 

• Nieuwe inrichting van de Nieuweweg.  

• Behoud financiële middelen om onderhoud van de groene sportvelden te kunnen bekostigen.  

 

 

 

 

  



19 
 

Twisk 
In Twisk gaat GemeenteBelangen voor behoud van beschermd dorpsgezicht en 

voorzieningen! 

 

 
   

     
 

 

 

 

Wat gaan we voor Twisk doen? 

• Essentieel voor binding in dorp: behoud school, dorpshuis, sportvereniging. 

• Dorpshuisplein renoveren. 

• Parkeermogelijkheden waar mogelijk verbeteren. 

• Behoud uniek karakter en tegengaan verrommeling. 

• Beschermd dorpsgezicht koesteren met behoud door ontwikkeling. 

• Het open landschap rondom Twisk behouden. 

• Onderhoud Bennemeersweg, Gangwerf en Dorpsweg. 

• Beperkte woningbouw. 

• Goed overleg met de Dorpsraad in een adviserende rol om tot gedragen besluitvorming te komen.  

Wat hebben we voor Twisk gedaan? 

• Extra nostalgische lantaarnpalen. 

• Wapen van Twisk hersteld en bijdrage in vestiging Twisker museum. 

• Bijdrage historische molen in de Bennemeer. 

• Duidelijkheid status de Maar. 

• Onderhoudsbudget openbaar groen verhoogd. 

• Behoud financiële middelen om onderhoud van de groene sportvelden te kunnen bekostigen.  
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Wervershoof 
In Wervershoof gaan we voor woningbouw! 

 

 
      

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat gaan we voor Wervershoof doen? 

• Woningbouw z.s.m. op oude tennislocatie “De Kaag” en de Tegel startklaar maken. 

• Tempo voor woningbouw op het Zeehoekterrein. Bouwen voor diverse doelgroepen o.a. starters en 

senioren.  

• Bij woningbouw aandacht voor ruimte, tuin en open vaarwater. 

• Een veilig leefklimaat (verkeer en veiligheid op straat). 

• Ouderenzorg op peil houden. 

• Goede burgerparticipatie. 

• Een – met name ook financieel - verantwoorde keuze voor het zwembad. 

• Sportfaciliteiten voornamelijk centraal  bij de Westrand. 

• Een spilfunctie voor de Schoof. 

• Bij terugloop van aantal leerlingen op de basisschool de kansen voor een Integraal Kind Centrum (IKC) in 

overweging nemen. 

• Kansen benutten voor uitbreiding van wandel- fiets- en vaarroutes. 

• Het winkelcentrum is een belangrijke voorziening en verdient een toekomstvisie. 

• Voor de dorpsraad blijft de kernvisie leidend. Ook wil de dorpsraad een adviserende rol middels inspraak 

bij belangrijke beslissingen. GemeenteBelangen zal hiervoor altijd ruimte bieden. 

 

Wat hebben we voor Wervershoof gedaan? 

• Steun aan motie coating Sjoerd Huisman piste. 

• Steun aan nieuwbouw zwembad De Zeehoek, bij voorkeur aan de Westrand. 

• Kunstgrasvelden renoveren met kurk bij VVW.  

• Mogelijkheid om tennisvereniging TV De Kaag te verhuizen naar de Westrand. 
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Wognum  
In Wognum gaat GemeenteBelangen voor woningbouw en oplossen 

capaciteitsproblemen van de sport! 
 

 
  
    

    
 

 

 

 

 

 

 

Wat gaan we voor Wognum doen? 

• Een nieuwe woningbouwlocatie, bijvoorbeeld de gronden van Commandeur.  

• Oplossing voor de capaciteitsproblemen van de sportverenigingen.  

• Uitbreiding en modernisering bedrijventerrein Overspoor. 

• Geen verplaatsing supermarkt naar parkeerterrein Winkelcentrum Boogerd. 

• Verbetering samenwerking gemeente, ondernemers en inwoners. 

.  

Wat hebben we voor Wognum gedaan? 

• Steun voor (semipermanente) sporthal breedtesport en behoud gymnastieklokaal. 

• Renoveren van kunstgrasvelden met kurk bij Spartanen.  

• Opnemen Sneekerpad in begroting.  

• Steun voor Blaashal (eind 2018 al!). 
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Zwaagdijk Oost 
In Zwaagdijk-Oost gaat GemeenteBelangen voor het oplossen van het 

verkeersprobleem rond het Winkelhart! 

 

 
    

    
 

 

 

 

 

 

Wat gaan we voor Zwaagdijk Oost doen? 

• Geen uitbreiding WFO-ABC naar het westen, wel eventueel naar het oosten. 

• Daadwerkelijke uitvoering van plannen tot een verbeterde verkeersafhandeling rond het winkelcentrum, 
hierbij participatie o.a. van Dorpsraad en direct-aanwonenden.  

• Een duidelijk veilige weginrichting voor de Tuinstraat. 

• Voortgang van de woningbouw. 

• Terugdringen kortverblijvende arbeidsmigranten in de woonwijken (waarbij  geen nieuwe vergunningen in 
huizen!) 

• Transformatie van Camping Hauwert. Een locatie voor toekomstige woningbouw? 

• Verbetering van de verkeersveiligheid, waarbij specifieke aandacht voor de aansluiting van de nieuwe 
woonwijk “Het Lint” naar de Zwaagdijk (30 km-gebied!). 

• De bestaande woningvoorraad wordt uitsluitend “voor eigen gebruik”. 

• Stolpboerderijen zijn een belangrijk kenmerk voor Zwaagdijk-Oost. Geef ze bewoningskansen. 

• Goede afspraken met gemeente over onderhoud groenstrook tussen de Zwaagdijk en het fietspad. 
 

De dorpsraad wil ter bevordering van het draagvlak vroegtijdig geconsulteerd worden bij gemeentelijke plannen 

en/of initiatieven. GemeenteBelangen zal dit steeds kenbaar maken. 

Wat hebben we voor Zwaagdijk-Oost gedaan? 

• De daadwerkelijke start van woonwijk “Het Lint”. 

• Beleidsmatig het terugdringen van arbeidsmigranten in de woonwijken mogelijk gemaakt. 

• Voortdurend stimuleren van overleg tussen gemeente en de dorpsgemeenschap Zwaagdijk-Oost. 

• Behoud financiële middelen om onderhoud van de groene sportvelden te kunnen bekostigen.  
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Zwaagdijk West  
In Zwaagdijk-West doet GemeenteBelangen er alles aan om woningbouw te 

realiseren 

 

 
    

    
 

 

 

 

 

Wat gaan we voor Zwaagdijk-West doen? 

• Daadwerkelijk woningbouw realiseren.  

• Geen verdere uitbreiding Zevenhuis.  

• Onderzoek naar opnieuw laten rijden van de Buurtbus. 

• Zichtbaarheid zorgteam en goede samenwerking. 

 

Wat hebben we voor Zwaagdijk-West gedaan? 

• Brief naar gemeente Hoorn gestuurd namens de 10 fracties over hoogbouw Zevenhuis. 

• Steun aan woningbouwplan ‘In de Perenlaan’ (USP Vastgoed). 

• Transformatie van de kerk naar zorgappartementen.  

• Opwaardering en inrichting park Balkweiterhoek. 


