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Heiloo
dat zijn we samen!
Wij, de leden van D66 Heiloo, democraten in hart en
nieren, zijn geworteld in de Heilooër samenleving.
D66 wil bouwen aan een duurzame en harmonieuze
samenleving waarin ieder individu de vrijheid heeft om
zijn of haar leven zelf in te richten. We vertalen het
gedachtegoed van D66 naar de Heilooër werkelijkheid,
zoals we de afgelopen jaren gedaan hebben. In dit
verkiezingsprogramma bouwen we voort op de
onderwerpen waarvoor we ook in het verleden - en
zeker in de afgelopen raadsperiode - hebben gestaan.
Duurzaamheid
Duurzaamheid is al jaren een van onze speerpunten. Het begrip wordt vaak met de mond
beleden, maar gelukkig lijkt er eindelijk een breed draagvlak te zijn om duurzaamheid echt
in de praktijk te brengen, bij alles wat we doen. Het is inmiddels voor de meeste mensen
wel duidelijk dat we onze manier van leven moeten aanpassen aan de draagkracht van de
planeet en het aanpassingsvermogen van de natuur. De tijd is rijp om de achterstand die we
hebben opgelopen met grote stappen in te halen. D66 Heiloo heeft de ambitie om Heiloo
in de voorhoede van duurzame Nederlandse gemeenten te plaatsen. Dat is mogelijk als we
allemaal ons steentje bijdrage: Heiloo, dat zijn we samen!
Bestuurscultuur
Een tweede speerpunt in ons denken is de verandering van de bestuurscultuur in Heiloo. D66
Heiloo is voorstander van een open, transparante, integere en vernieuwende bestuurscultuur.
We gaan op zoek naar samenwerking met inwoners en organisaties en met politieke partijen
in de gemeenteraad en het college. We hebben de afgelopen periode bijvoorbeeld al bereikt
dat het college veel terughoudender omgaat met geheimhouding. Maar burgers worden nog
steeds veel te laat en onvoldoende betrokken bij besluiten die hen direct aangaan, zoals
het verkeersplan, het woningbouwprogramma en de manier waarop we omgaan met de
meest kwetsbaren in de gemeente. De mensen om wie het gaat moeten al vanaf het begin
betrokken zijn bij beleidsvorming: alleen dan kunnen we optimaal gebruikmaken van hun
kennis en ervaring en inspelen op hun wensen.
Heiloo bestaat niet uit het bestuur aan de ene kant en de bevolking aan de andere kant:
Heiloo, dat zijn we samen!
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Verkeer
Samenwerking is zeker nodig bij de ontwikkeling van
een verkeersplan. We hebben daarbij te maken met
veel verschillende en legitieme belangen: we willen de
verkeersdruk op de oost-westverbindingen beperken,
maar snappen tegelijk dat iedereen met de auto bij zijn
huis moet kunnen komen, en dat winkeliers en andere
bedrijven bereikbaar moeten zijn. Een voor iedereen
acceptabele oplossing is alleen samen te bereiken.
Ook hier geldt: Heiloo, dat zijn we samen!
Wonen
We maken ons sterk voor een goed woningbouwbeleid. Vraaggericht bouwen is belangrijk,
maar dan moeten we wel weten wat de vraag is. Naast bouwen voor de hogere segmenten
willen we ook bouwen voor mensen met een kleine beurs en mensen die zorg nodig hebben.
Ook willen we de vergrijzing tegengaan (zonder aanvullend beleid is 30% van onze bevolking
in 2030 ouder dan 65). Het is belangrijk om jongeren en starters kansen te bieden zich in
Heiloo te vestigen en op termijn door te stromen naar een eengezinswoning. Daarmee kunnen
we de mooie voorzieningen in ons dorp behouden, en het dorp levendig en aangenaam
houden, juist ook voor de ouderen. Heiloo, dat zijn we samen!
Zorg
Wij zijn liberaal én sociaal. Eenieder draagt de verantwoordelijkheid voor zichzelf, maar als
dat niet meer kan dragen we de verantwoordelijkheid samen. Dan willen we er ook echt
zijn. Voor ouderen, die te maken krijgen met eenzaamheid, verlies van regie en fysieke
problemen. Maar ook voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en voor
mensen met psychische problemen. Mensen willen het liefst de regie over hun eigen leven
houden en zelfredzaam zijn. We geven ondersteuning als de eigen mogelijkheden daarvoor
tekort schieten. Heiloo heeft een geweldig netwerk aan maatschappelijke organisaties en
vrijwilligers. Zij en de mensen over wie het gaat, weten als geen ander op welke manier we
kwetsbare mensen in hun kracht kunnen zetten. Heiloo, dat zijn we samen!

Fons Hopman
Lijsttrekker D66 Heiloo

Heiloo, dat zijn we samen!
Heiloo is een fijn dorp om te wonen, werken en recreëren. Dat willen we
zo houden, nu en in de toekomst. Samen met inwoners en organisaties
willen we bouwen aan een duurzaam dorp met een goed, open en
transparant bestuur dat inwoners bij belangrijke beslissingen betrekt.

Goed Verkeer
Samen met de inwoners oplossingen voor het verkeer zoeken. Een veilig,
leefbaar en toegankelijk Heiloo voor fietser, voetganger, auto en openbaar
vervoer. Een goed verkeersplan hoort daar zeker bij.
Goed wonen
Samen met inwoners Heiloo leefbaar en levendig houden. Behouden van
sociale voorzieningen en bouwen voor verschillende groepen, ook jongeren
en starters.
Goede zorg
Samen met inwoners Heiloo gezond houden. Eigen regie waar het kan,
hulp waar nodig.
Heiloo heeft een geweldig netwerk aan maatschappelijke organisaties en
vrijwilligers, dat als geen ander weet op welke manier kwetsbare mensen
geholpen kunnen worden.

vind ons op                        foto's
www.heiloo.d66.nl                  Thomas Dorff
Facebook.com/D66Heiloo                D66 Heiloo
info.d66heiloo@gmail.com

Verkeer
Een veilig, leefbaar én toegankelijk Heiloo
D66 Heiloo onderkent de verkeersproblemen die in ons
dorp bestaan. We staan met elkaar voor de opgave
om Heiloo veilig, leefbaar én toegankelijk te houden,
nu en in de toekomst. Veel inwoners waarderen
Heiloo juíst vanwege de natuurlijke ligging, het groene
karakter, de ruimte en de rust. D66 Heiloo zet zich
in voor behoud van deze kwaliteiten. Veiligheid en
leefbaarheid staan voor ons voorop. In het dorp willen
wij fietsers en voetgangers zoveel mogelijk voorrang
geven boven het autoverkeer.
Samenhangende plannen voor nieuwbouw,
tunnel, afslag A9 en het verkeersplan
De komende jaren staan een aantal grote infrastructurele projecten in Heiloo gepland die met
elkaar samenhangen: de nieuwbouw van de wijken Zuiderloo en Zandzoom, de aanleg van
de afslag A9 en de ondertunneling van het spoor bij de Vennewatersweg. Deze projecten
hebben grote gevolgen voor het verkeer in Heiloo. Er zijn verkeersaanpassingen nodig in het
dorp om de huidige knelpunten op te lossen én de verwachte intensivering en verandering
van verkeersstromen goed af te wikkelen. Deze verkeerstechnische aanpassingen worden
in een verkeersplan vastgelegd. D66 Heiloo wil de plannen voor de nieuwbouw, de afslag
A9, de tunnel en het verkeersplan daarom in onderlinge samenhang met elkaar ontwikkelen.
Een integrale benadering verhoogt de kwaliteit van de plannen en maakt optimale besteding
van gemeenschapsgeld mogelijk.
Transparante en verantwoorde financiering van de plannen
Voor de uitvoering van de grote uitbreidingsplannen zijn de komende 30 jaar investeringen
van minimaal 25 miljoen nodig. Het volledige kostenplaatje is nog niet bekend. De
grootste kostenposten zijn de afslag A9 en de tunnel. Hierdoor blijft er nauwelijks geld
over voor toekomstig beleid, bijvoorbeeld voor intensivering van de zorg voor ouderen,
energieneutrale nieuwbouw voor starters en ouderen of stimulering van toekomst-bestendige
energievoorzieningen in woningen en bedrijven. Ook kan het behoud van onze sociale en
culturele voorzieningen in de toekomst in gevaar komen. Dat mag niet gebeuren.
D66 Heiloo blijft zich inzetten voor een transparante en verantwoorde financiering van de
grote infrastructurele projecten. Wij willen een realistisch financieel totaaloverzicht van de
benodigde investeringen dat een verantwoorde dekking kent en voldoende ruimte geeft om
het huidige niveau van sociale en culturele voorzieningen ook in de toekomst te bieden.
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De afslag A9
Het college heeft met steun van de meerderheid
van de gemeenteraad besloten tot de aanleg van de
afslag A9. Dit besluit is helaas genomen op basis van
slechts een gedeeltelijke financiële onderbouwing en
zonder onderliggend verkeersplan. Een zorgvuldige
beoordeling van de financiële consequenties voor
de toekomst en de effecten van de afslag A9 voor
het verkeer in ons dorp was hierdoor onvoldoende
mogelijk. D66 Heiloo heeft daarom tegen de aanleg
van de A9 gestemd. We zijn en blijven zeer kritisch
over de financiële en verkeerstechnische risico’s en
het invullen van de natuurcompensatie door de provincie.
Financiering
De aansluiting gaat de verkeersafhandeling in de regio (en binnen Heiloo) flink veranderen. De
bekostiging gaat de draagkracht van Heiloo te boven, zeker als de benodigde aanvullende
verkeersmaatregelen in de berekeningen worden meegenomen. Alle reserves die de
gemeente de afgelopen jaren heeft opgebouwd, worden in de afslag gestoken.
We lopen daarmee het risico dat de inwoners de gevolgen ondervinden, zoals een forse
verhoging van de OZB of bezuinigingen die ten koste gaan van sociale en culturele
voorzieningen. We vinden dat er opnieuw onderhandeld dient te worden om een betere
financiële deal voor Heiloo te bereiken. Als dit niet lukt, zullen we de aanleg van de aansluiting
heroverwegen.
Samen met bewoners een verkeersplan ontwikkelen
Het verkeer heeft de gemoederen in Heiloo de laatste tijd sterk bezig gehouden. Het
verkeer heeft dan ook een grote dagelijkse invloed op ons woongenot. Bewoners willen
het verkeersplan daarom daadwerkelijk als partners samen met de gemeente ontwikkelen.
D66 Heiloo is hier groot voorstander van. Samenwerking tussen bewoners en gemeente
verhoogt de kwaliteit van de plannen en vergroot het draagvlak voor de uitvoering ervan.
D66 Heiloo wil in nauwe samenwerking met bewoners en belanghebbenden een verkeersplan
voor de lange termijn ontwikkelen. Samen ontwerpen we mogelijke verkeersscenario’s voor
Heiloo, bijvoorbeeld een scenario dat voetgangers en fietsers alle ruimte geeft, een scenario
waarin de Stationsweg en de Kerkelaan ontlast worden of een dat doorgaand verkeer
zoveel mogelijk om Heiloo heen leidt in plaats van er dwars doorheen. Ook onorthodoxe
oplossingen kunnen worden ingebracht en de voor- en nadelen van de verschillende opties
kunnen we dan gezamenlijk beoordelen.
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D66 Heiloo wil:
• Een veilig, leefbaar en toegankelijk Heiloo.
Nu en in de toekomst;
• Dat veiligheid en leefbaarheid voorgaan;
• Behoud van de kwaliteit van natuur, groen, rust
en ruimte in en rond Heiloo;
• Gemeenschapsgeld optimaal benutten door plannen
voor woningbouw, tunnel, afslag A9 en verkeersplan
integraal te benaderen en uit te werken;
• Transparante en verantwoorde financiering van de
plannen met behoud van onze sociale en culturele
voorzieningen in de toekomst.
Ontwikkeling van een duurzaam verkeersplan voor de komende 30 jaar
in interactieve samenwerking met bewoners en belanghebbenden:
• De financiële en verkeerstechnische gevolgen van de aanleg van de afslag A9 zeer
scherp in de gaten houden; opnieuw onderhandelen ten behoeve van een betere
financiële verdeling; indien de aanleg van de afslag de financiële draagkracht van Heiloo
te boven gaat, willen we deze heroverwegen;
• Verschillende verkeersscenario’s voor Heiloo verkeerskundig en financieel doorrekenen;
• Hierbij gebruikmaken van de kennis, ervaring en ideeën van bewoners;
• Ook onorthodoxe oplossingen onderzoeken op haalbaarheid;
• Alternatieve routes ontwikkelen voor verkeer dat niet in het dorp moet zijn:
doorgaand verkeer zoveel mogelijk om het dorp i.p.v. door het dorp leiden;
• Het gebruik van de (elektrische) fiets stimuleren, o.a. door obstakelvrije fietspaden met
doorlopende routes, ook over de gemeentegrenzen heen;
• Fietsers en voetgangers alle ruimte geven;
• Veilige spoorwegovergangen voor fietser en voetgangers;
• Veilige oplossingen daar waar fietser, voetganger en auto elkaar tegenkomen;
• Afspraken maken met buurgemeenten over de afwikkeling van regionaal (fiets)verkeer;
• Alternatieven ontwikkelen voor vrachtvervoer en bevoorrading van winkels en bedrijven;
• Het stimuleren van duurzame alternatieven voor woon-werkverkeer, zoals het gebruik van
de trein, kleinschalig openbaar vervoer, autodelen en de elektrische fiets;
• Anticiperen op demografische en technologische ontwikkelingen die invloed hebben op
verkeersbewegingen (zoals thuiswerken, elektrische en zelfrijdende auto’s);
• Eventuele negatieve effecten van de afslag A9 voor de veiligheid en leefbaarheid in
Heiloo beperken;
• De eventuele uitvoering van de aanleg van de afslag A9 en de bijkomende verkeerstechnische maatregelen in het dorp in overleg met bewoners in goede banen leiden.

Wonen
Wonen in het groen
Heiloo is vanaf de jaren zestig gegroeid van een
gemeente van 12.500 inwoners naar een van bijna
23.000 inwoners nu. De uitbreidingsplannen van de
voorbije decennia hebben geleid tot ruim opgezette
wijken met veel groen waar het goed wonen is. Dat
groen en die ruime opzet willen wij behouden. Ook
willen we ervoor zorgen dat in de toekomst iedereen
hiervan kan blijven genieten.
D66 Heiloo vindt dat iedereen recht heeft op een
veilige, groene en gezonde leefomgeving die uitnodigt
om te bewegen, te ontspannen en elkaar te ontmoeten. Hiervoor zijn onder meer goede
wandel- en fietspaden nodig. De gemeente kan afspraken maken over een groene en
'beweegvriendelijke' omgeving door overeenkomsten af te sluiten met woningbouw
corporaties en projectontwikkelaars.
Een huis voor iedereen
Lang niet iedereen kan in Heiloo een woning vinden. Zelfs Heilooërs niet. Er zijn te weinig
sociale huurwoningen en nauwelijks betaalbare woningen voor jongeren, starters en
alleenstaanden. Voor ouderen is doorstromen naar een woning of appartement op maat
geen eenvoudige opgave. En in de nieuwe plannen voor Zuiderloo en de Zandzoom lijkt het
aandeel betaalbare woningen alleen maar af te nemen. Uit het woonmarktonderzoek dat
de gemeente heeft laten uitvoeren, blijkt dat er de komende tien jaar een tekort aan sociale
woningen is. Bijna elke Heilooënaar kent wel een student, een alleenstaande of een jong
gezin dat in Heiloo een woning zoekt.
Betaalbare woningen
Wij willen daarom meer aandacht voor betaalbare woningen en lokale initiatieven op de
korte termijn. Dit kan door te denken in mogelijkheden in plaats van in regels. Het moet
mogelijk zijn om lege winkelpanden om te bouwen tot woonhuis en er moet ruimte komen
voor verschillende vormen van flexibele en duurzame woningbouw zoals tiny houses of
gasloze Finch-woningen. Oplossingen voor tijdelijke bouw op plekken waar nu niets gebeurt
bestaan al, nu de wil nog. Als het aan D66 ligt krijgen inwoners ook zelf de mogelijkheid
om hun ideeën en oplossingen in te brengen, ook voor de langere termijn door bijvoorbeeld
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Een omgevingsvisie moet niet voor de inwoners
worden geschreven, maar samen met de inwoners.
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Evenwichtige bevolkingsopbouw
Zonder aanvullend beleid zal Heiloo sterk vergrijzen.
Dat gaat ten koste van de voorzieningen in het dorp
en de leefbaarheid. We willen een evenwichtige
bevolkingsopbouw, zodat jong en oud in goede
harmonie leven. Daarvoor is het nodig om niet alleen
voor de huidige bewoners van Heiloo te bouwen,
maar ook voor jonge gezinnen die zich (weer) in Heiloo
willen vestigen, bijvoorbeeld degenen die na hun
studie graag weer terugkeren naar het dorp waar ze
zijn opgegroeid. Dat vereist actief beleid.
                        ·Finch Buildings (foto Kees Hummel)·
Duurzaam wonen
Heiloo wil dat de gemeente meer doet aan duurzaam bouwen. Gasaansluitingen zouden
verleden tijd moeten zijn en de gemeente kan bij nieuwbouw stimuleren dat huizen evenveel
of meer energie opwekken dan nodig is voor het huis en het huishouden (nul op de meter).
Verder wil D66 Heiloo dat de gemeente inwoners stimuleert en ondersteunt bij het duurzamer
maken van hun (particuliere) woning. Heiloo moet voorloper worden op het gebied van het
ontwikkelen van toekomstbestendige woningen.
D66 Heiloo wil:
• Voldoende betaalbare woningen geschikt voor jong en oud;
• Ruimte voor initiatieven van inwoners;
• Afspraken over de diversiteit van de woningvoorraad met woningcorporaties en
projectontwikkelaars en daarmee zorgen voor voldoende sociale huurwoningen;
• Rekening houden met de behoeften van huidige en toekomstige inwoners en een
onafhankelijk onderzoek naar de woonbehoefte in Heiloo;
• Vergunningprocedures eenvoudiger maken en nu al kijken naar de mogelijkheden die de
nieuwe Omgevingswet gaat bieden;
• Een hoog ambitieniveau; woningbouw die duurzamer is dan de wettelijke norm;
• Verduurzaming van winkel- en bedrijfspanden;
• Een gemeente die inwoners laat meedenken in veranderingen en nieuwe ontwikkelingen
en ruimte geeft voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap;
• Ruimtelijke ontwikkeling in samenspraak met buurgemeenten;
• Een eenvoudige procedure om een bestemmingsplan te wijzigen in gebieden waar
bijvoorbeeld winkels leegstaan.

Zorg en welzijn
D66 Heiloo wil niemand in de kou laten staan.
De gemeente is aanspreekpunt voor zorg en welzijn en
moet de inwoners zo goed mogelijk helpen. Voor D66
staat het vertrouwen in de eigen kracht van mensen
centraal, maar dat betekent niet dat ze het zelf maar
moeten uitzoeken. Mensen hebben vaak goede ideeën
over wat ze nodig hebben aan zorg en ondersteuning.
Eén aanspreekpunt en samen het ondersteuningsplan
opstellen helpt daarbij. Het is prettig als de directe
omgeving daarbij betrokken kan worden.
Comfortabele zorg
Het organiseren van zorg en ondersteuning in de directe omgeving vraagt om zelfstandige
professionals die goed zicht hebben op zorg die nodig is. De gemeente moet de samenwerking
tussen zorg- en welzijnspartners, maar ook met zorgverzekeraars en lokale of regionale
ziekenhuizen stimuleren. We vinden het van groot belang dat de gemeente de ondersteuning
van vrijwilligers en mantelzorgers structureel verbetert. De meest 'comfortabele' zorg geven
mensen die dichtbij de zorgbehoevende staan.
D66 Heiloo wil:
• Laagdrempelige zorg die inspeelt op de problemen van personen en maatwerk levert;
• Geen ambtenaar aan het bed, maar goede afspraken met zorgaanbieders;
• Voorkomen dat mensen hulp nodig hebben; inzetten op beweging en signalering;
• Bestaande voorzieningen zoveel mogelijk behouden en uitbreiden; voldoende aanbod
van zorg en geen minimumkoers waardoor wachtlijsten ontstaan;
• Organisaties op het gebied van gezondheid en zorg bij elkaar brengen en ondersteunen;
• Maximaal rendement van het geld voor de zorg dat de gemeente van het Rijk krijgt.
Goede ideeën verdienen (financiële) ondersteuning, ook als ze niet in een hokje passen;
• Meetbare beleidsdoelstellingen, zodat de gemeenteraad de resultaten kan controleren;
• Een deskundig Wmo-loket dat naar inwoners luistert en hun problemen helpt op te
lossen. Het keukentafelgesprek tussen inwoner en gemeente is niet eenzijdig;
• De eigen bijdrage voor de Wmo verlagen;
• Minder regels: de gemeente moet geen onnodige registratie en kwaliteitseisen opleggen
die de kwaliteit van zorg of welzijn niet verbeteren;
• Kleine zorgaanbieders die direct inspelen op de vraag en behoeften van inwoners;
• Langer thuis wonen van ouderen stimuleren door eenvoudige toegang tot
huishoudelijke ondersteuning;
• Slim gebruikmaken van nieuwe technologie om mensen langer zelfstandigheid te bieden;
• Ambulance hulppost dichterbij om de aanrijdtijden te verbeteren.
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Jeugd
Alle kinderen verdienen het om gezond en veilig op te
groeien en hun talenten te ontwikkelen. Waar nodig
bieden we zorg en ondersteuning dichtbij, waarbij we
het hele gezin en netwerk van het kind actief een rol
geven. Jeugdhulp gaat echter verder dan zorg voor
kwetsbare kinderen. Daarbij moet niet alleen op geld
gestuurd worden, maar ook op kwaliteit: hoe bieden
we de beste zorg die beschikbaar is?
Integrale hulp
Hulp moet integraal georganiseerd worden en de
gemeente moet actief aansturen op samenwerking. Kinderen moeten veilig zijn en een dak
boven hun hoofd hebben. Juist in moeilijke situaties, zoals een scheiding van de ouders,
moeten ze niet ook nog hun vertrouwde omgeving, vriendjes en school moeten missen. Dat
is onze collectieve verantwoordelijkheid.
Samenwerken in de regio
Voor de (specialistische) zorg die niet op gemeentelijk niveau kan worden geboden, moet
effectief worden samengewerkt met de regio. Lange wachttijden zijn uit den boze en mogen
niet voorkomen! We organiseren de zorg voor het kind zoveel mogelijk in samenwerking met
de school en zorgen ervoor dat scholen daarbij om hulp kunnen vragen.
D66 Heiloo wil:
• Kijken naar wat er kan; bureaucratie mag een goede oplossing niet belemmeren;
• Uithuisplaatsingen voorkomen door tijdige signalering, gemeenschappelijke inzet op
preventie en effectieve gezinshulp;
• Wachttijden voorkomen door betere samenwerking tussen organisaties;
• Bij crisis snel ingrijpen en zo snel mogelijk een regisseur benoemen;
• Goede begeleiding en nazorg die kinderen en ouders in staat stelt het normale leven zo
goed mogelijk weer op te kunnen pakken;
• Het jongerenwerk in Heiloo stimuleren en ruimte bieden.

Bestuur
Democratie betekent dat iedereen mee kan doen.
D66 Heiloo zoekt de verbinding en staat voor een
sterke lokale democratie met een bestuur dat ruimte
schept om samen met inwoners plannen te maken,
naar inwoners luistert, initiatieven verwelkomt en
maatschappelijke organisaties ondersteunt in het
bereiken van hun doelen.
Investeren in samenwerking
Het college moet ruimte laten voor nieuwe inzichten en
wensen van de inwoners. Daarnaast moet het verder
kijken dan vier jaar en in alle opzichten een duurzaam
Heiloo nastreven: een Heiloo waar ook in 2050 nog goed gewoond, gewerkt en geleefd kan
worden. Investeren in samenwerking in de gemeente-raad, tussen coalitie en oppositie, kan
voor kwalitatief betere plannen zorgen die meer steun krijgen om uitgevoerd te worden.
Meer invloed voor inwoners
We vinden het belangrijk dat de gemeente goed naar haar inwoners luistert. Het college is er
de afgelopen periode onvoldoende in geslaagd burgers bij belangrijke besluiten te betrekken.
De geluidswal in Plan Oost, de besluitvorming rond de afslag A9 en het verkeersplan zijn
schoolvoorbeelden van hoe het niet moet. Wij staan voor de uitdaging het vertrouwen van
burgers in het gemeentebestuur terug te winnen.
Dienstverlening
Een gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. Het is belangrijk dat inwoners zich
welkom voelen als ze iets bij de gemeente willen regelen, bijvoorbeeld als ze een zorgaanvraag
hebben, afval wegbrengen of een nieuw paspoort nodig hebben. De gemeente dient klaar
te staan voor haar inwoners. Ze moet goed bereikbaar zijn door ruime openingstijden te
hanteren, maar ook door gebruik te maken van de digitale mogelijkheden. Een inwoner
hoort met zo min mogelijk moeite terecht te komen bij de persoon die hem kan helpen.
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Goed bestuur
Een goed bestuur is transparant, controleerbaar en
integer. Het kritisch volgen van de eigen bestuurders is
geen teken van wantrouwen, maar een manier waarop
het college en de gemeenteraad, van coalitie tot
oppositie, vertrouwen kan vestigen en herbevestigen.
Democratische controle
Controle wordt steeds belangrijker nu veel taken van
de gemeente worden uitgevoerd in gemeenschappelijke regelingen (samenwerking tussen verschillende gemeenten). De democratische controle daarop
is ontoereikend. Heldere afspraken met uitvoerende partijen moeten voorkomen dat er
financiële tegenvallers zijn. Of - erger nog - dat er mensen in de kou komen te staan doordat
er onvoldoende zorg wordt ingekocht, iets wat daadwerkelijk is gebeurd.
BUCH
De ambtelijke fusie tussen Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo is een feit. D66 Heiloo
maakt zich sterk voor de juiste uitvoering van de gemaakte afspraken over en met de nieuwe
ambtelijke uitvoeringsorganisatie. Of dit als een voorloper van een bestuurlijke fusie gezien
moet worden, is nog niet uitgesproken, maar wij vinden het belangrijk dat alle partijen
openstaan voor de voor- en nadelen van deze beweging en dat een besluit hierover niet
lichtzinnig genomen wordt.
D66 Heiloo wil:
• Een transparant bestuur (dat zo min mogelijk zaken geheimhoudt);
• Een collegeakkoord op hoofdlijnen;
• Ruimte voor initiatieven door inwoners en ondernemers van Heiloo;
• Plannen maken door samenwerking en interactie met bewoners;
• Dat maatschappelijke organisaties zelf vorm en inhoud aan hun
activiteiten kunnen geven;
• Goede controle op gemeenschappelijke regelingen;
• Open discussie over de toekomst van de BUCH;
• Dat de geluidswal in Oost wordt aangelegd.

Ondernemerschap,
werk en inkomen
Beloon initiatief
D66 Heiloo wil dat de gemeente ruimte geeft aan
particulier initiatief en ondernemerschap. Het
thuiswerken neemt toe en kleine bedrijven worden
vaak vanuit huis gestart. De regels om te starten of
uit te breiden willen we eenvoudig, begrijpelijk en
uitvoerbaar maken. Zowel startende als duurzame
ondernemers krijgen van ons extra steun vanuit het
Ondernemersloket.
Regelgeving
Uniforme regelgeving waar dat werkt, maar maatwerk waar het kan.
D66 Heiloo wil een eenvoudige procedure om een bestemmingsplan te wijzigen in gebieden
waar bijvoorbeeld winkels leegstaan. Vergunningaanvragen moeten worden bekeken vanuit
het oogpunt "ja, tenzij" in plaats van "nee, mits", zodat bijvoorbeeld een woning bij een
bedrijfspand kan worden geplaatst.
D66 Heiloo wil:
• Onroerend zaakbelasting voor bedrijfspanden gelijkstellen aan die voor woningen;
• Het mogelijk maken dat ook ondernemers hun afval (tegen betaling) op het
gemeentedepot kwijt kunnen;
• Maatwerk bij aanvragen voor bestemmingswijziging: winkelpand een woning te maken of
een woning bij een bedrijfspand te bouwen;
• Bevorderen dat lokale en regionale bedrijven bij aanbestedingen een kans maken;
• Lastenverlaging en tariefdifferentiatie voor startende ondernemers: bijvoorbeeld dat
startende ondernemers de eerste 3 tot 5 jaar geen onroerend zaakbelasting betalen;
• Voor agrarische ondernemers meer ruimte voor functievermenging, bijvoorbeeld door
zorgboerderijen, boerderijwinkels of andere vormen van recreatie of zorg.
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Een eerlijke kans op werk voor iedereen
D66 Heiloo wil dat iedereen de kans krijgt om mee te
doen. Het uiteindelijke doel is betaald werk, maar de
weg daar naartoe loopt langs scholing, vrijwilligerswerk of andere manieren waarop aan de maatschappij
kan worden deelgenomen. We willen uitgaan van de
mens en wat hij of zij kan en niet van wat hij of zij
niet kan. De gemeente moet daarom niet krampachtig
reageren, maar mensen motiveren en stimuleren om
zelfstandig en zelfredzaam te zijn. Werken moet lonen;
de gemeente kan experimenteren met de voorwaarden
voor bijstand en/of een basisinkomen.
D66 Heiloo wil:
• Zoeken naar de financiële ruimte om te experimenteren met bijstand of een vorm
van basisinkomen;
• Bureaucratische rompslomp die mensen weerhouden mee te doen wegnemen.
Stel geen voorwaarden vooraf, maar laat mensen eigen keuzes maken.
Armoedebeleid
Als je inkomen plotseling daalt, kun je financieel in de problemen komen en is hulp soms
nodig. Het uitgangspunt van ons armoedebeleid is dat mensen mee kunnen doen. Daarom wil
D66 Heiloo dat de gemeente inwoners snel helpt bij het oplossen van financiële problemen,
zodat wordt voorkomen dat de situatie verslechtert. Wachtlijsten voor hulp zijn wettelijk
niet toegestaan en willen we koste wat het kost voorkomen, ook als dat om onorthodoxe
oplossingen vraagt. Hiervoor kan bijvoorbeeld samenwerking met woningcorporaties
gezocht worden. We willen meer experimenteerruimte om mensen met schulden sneller te
vinden en te helpen.
Kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen moeten dezelfde ontwikkelkansen
krijgen als andere kinderen. De gemeente heeft hier nadrukkelijk een taak, bijvoorbeeld door
ervoor te zorgen dat kinderen mee kunnen doen aan sport en cultuur.
D66 Heiloo wil:
• Snelle hulp bij schuldproblematiek, zodat verslechtering van de situatie
wordt voorkomen;
• Meer aandacht voor kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen,
zodat zij dezelfde ontwikkelkansen krijgen als andere kinderen.

Onderwijs
De rol van de gemeente
Het landelijk beleid voor onderwijs is leidend, maar
de gemeente kan invloed uitoefenen op huisvesting,
leerlingenvervoer en de samenwerking tussen scholen
en maatschappelijke organisaties als het jongerenwerk,
de bibliotheek en sportverenigingen.
Bereikbaarheid
Ook kan de gemeente ervoor zorgen dat scholen
goed en veilig bereikbaar zijn. Ouders met een kind
met een lichamelijke of verstandelijke beperking
moeten dezelfde keuzevrijheid hebben voor een
school voor hun kind als andere ouders. Ook als dit betekent dat de gemeente de kosten
voor leerlingenvervoer vergoedt als het kind door zijn beperking niet zelfstandig kan reizen.
Huisvesting
De gemeente is samen met scholen verantwoordelijk voor nieuwbouw. D66 Heiloo wil dat
de gemeente in goed overleg met de schoolbesturen komt met een toekomstvisie voor
de aanpassing en renovatie van bestaande schoolgebouwen. D66 Heiloo wil dat scholen
duurzaam zijn en een prettig en gezond binnenklimaat hebben.
Brede ontwikkeling
Op een school wordt niet alleen geleerd over rekenen en taal, maar ook over cultuur, techniek,
gezondheid en natuur. Daarnaast willen we onze kinderen voorbereiden op de samenleving
door aandacht voor burgerschap, digitalisering en seksuele en culturele verschillen. Zolang
deze zaken niet landelijk zijn geregeld, moet de gemeente dit stimuleren en samenwerking
met organisaties als de Brijder Stichting zoeken en daarvoor budget reserveren.
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Bibliotheek
D66 Heiloo wil de bibliotheek blijvend ondersteunen.
De bibliotheek is een (culturele) ontmoetingsplek en
de aangewezen plaats voor activiteiten voor jong en
oud. Er kunnen cursussen op uiteenlopende gebieden
als digitalisering, opvoeding, kunst en cultuur worden
gevolgd. De aanpak van laaggeletterdheid verdient
extra aandacht, want ook in een relatief hoogopgeleid
dorp als Heiloo komt dat voor. Het vrijwilligerswerk op
dit en andere gebieden moet ondersteund worden.
D66 Heiloo wil:
• Een prettige leeromgeving voor alle kinderen;
• Afspraken maken over duurzaam bouwen en verbouwen, en ruimte voor groene
initiatieven als schooltuinen, groene schoolpleinen en groene schooldaken;
• Faciliteiten voor scholen en maatschappelijke organisaties om gezamenlijke
activiteiten te organiseren;
• Een gymzaal in de buurt van de school;
• De bibliotheek handhaven als ontmoetingsplek en activiteitencentrum;
• Inzetten op het verminderen van laaggeletterdheid;
• Dat agrarische ondernemers hun kennis over voedsel en natuur kunnen delen via
scholen en pluktuinen (al of niet in eigen beheer) en op deze manier kunnen bijdragen
aan de kennis van milieu en gezonde voeding.

Sport en bewegen
Een sportief en fit dorp
Bewegen en sporten moet een integraal onderdeel
van onze levensstijl worden. Het voorkomt dat wij
ziek worden en verhoogt ons welzijn. Jong geleerd is
oud gedaan. Ook voor de gemeente is het gezond
te investeren in sport en bewegen, want gezonde
inwoners met veel contacten hebben minder zorg
nodig. Bovendien komen mensen met verschillende
achtergronden en van alle leeftijden met elkaar
in contact op het sportveld en in het park. De
buurtsportcoach levert een belangrijke bijdrage aan
het stimuleren tot sporten en bewegen door jongeren,
ouderen en kwetsbaren en zorgt voor verbinding met
sectoren als zorg, welzijn, kinderopvang en onderwijs.
D66 Heiloo wil:
• Het werk van de buurtsportcoach voortzetten en uitbreiden;
• Dat alle kinderen kunnen sporten. Een bijdrage uit het jeugdsportfonds moet dit voor
degenen die het niet kunnen betalen makkelijker maken;
• Mensen met een beperking laten deelnemen aan sport en bewegen. We willen dat
kinderen met een beperking samen met andere kinderen opgroeien, óók op
sportverenigingen, zoals in Heiloo gelukkig al bij diverse verenigingen gebeurt.
Sport en bewegen in de openbare ruimte
Steeds meer mensen willen sporten en bewegen in de openbare ruimte. De gemeente
kan hierop inspelen door te zorgen voor meer voorzieningen en voldoende veilige en
schone groene ruimten waar gespeeld en gesport kan worden. Ook sportprofessionals
kunnen de groene openbare ruimte gebruiken om bewoners te begeleiden bij activiteiten
als bootcamps en looptrainingen. D66 Heiloo ziet dit als een wenselijke vorm van nieuw
ondernemerschap. In het beleid van de gemeente en bij het afsluiten van overeenkomsten
met projectontwikkelaars, woningbouwcoöperaties en andere spelers bij nieuwbouw en
ruimtelijke richting kan de gemeente afspraken maken die bijdragen aan een groene en
beweegvriendelijke omgeving die uitnodigt tot actief bewegen.
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D66 Heiloo wil:
• Meer fiets-, wandel-, skeeler- en ruiterpaden,
maar ook skateplekken, basketbalpleintjes,
speeltuinen en gymtoestellen in de open lucht;
• Het gebruik van de openbare groene ruimte
door sportprofessionals stimuleren om met
activiteiten als bootcamps en looptrainingen
inwoners te begeleiden;
• Een beleid dat bijdraagt aan een groene en
beweegvriendelijke omgeving die uitnodigt
tot actief bewegen.
Verenigingen en sportaccommodaties
Heiloo kent prachtige sportvoorzieningen. De sport-verenigingen dienen deze zoveel
mogelijk zelf te onderhouden. De gemeente moet ze daarbij faciliteren. Daarbij is behoefte
aan een transparant en consistent beleid voor subsidies, groot onderhoud en huurprijzen.
De gemeente kan daarbij bijvoorbeeld kijken naar het aantal jeugdleden en gebruikers. Bij
nieuwbouw moet worden ingespeeld op de (veranderende) vraag van inwoners door te
letten op de multifunctionaliteit van accommodaties. Bijvoorbeeld door het opvullen van
daluren en maximaal gebruikmaken van sportvelden.
Ruimte voor verenigingen
Door sluiting van het Open Huis is er een nijpend tekort aan ruimtes voor verenigingen
ontstaan. Commerciële huurprijzen zijn voor hen vaak veel te hoog. Er moet voldoende
ruimte voor verenigingen zijn om hun activiteiten uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld door
een verenigingsverzamelgebouw in te richten. De gemeente dient de verenigingen bij hun
zoektocht naar ruimte te faciliteren of financieel te compenseren.
D66 Heiloo wil:
• Bij nieuwbouw streven naar multifunctionele accommodaties.
Hiervoor kan samenwerking worden gezocht met zorg- en welzijnsorganisaties;
• Duurzame sportaccommodaties die toegankelijk zijn voor alle inwoners;
• Voldoende ruimte voor verenigingen om hun activiteiten uit te voeren.
Ruimtelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een verenigingsverzamelgebouw,
maar ook door hen te faciliteren of financiële compensatie te bieden.

Financiën
D66 staat voor een transparante, eerlijke
en duurzame financiële huishouding.
De gemeente dient open en duidelijk te zijn richting
de gemeenteraad en haar inwoners en die op een
begrijpelijke manier informeren over haar financiën.
Investeringen mogen geen wissel op de toekomst
trekken en dienen een duurzaam karakter te hebben.
Transparant
De kosten voor de ondertunneling van het spoor
van de Vennewatersweg nemen toe, de aansluiting
A9 wordt alleen maar duurder, de opbrengsten van
Zuiderloo en de Zandzoom vallen tegen en de aanpassingen om het wegennet in Heiloo toekomstbestendig te maken zijn nog niet in kaart
gebracht. D66 Heiloo vraagt zich af of de gemeente niet te veel hooi op de vork neemt en
pleit voor onderzoek naar nut en noodzaak, een goede doorrekening van de voorgenomen
projecten en doorlichten van de financiële draagkracht van de gemeente.
Eerlijk
Een gemeentelijke begroting kent weinig speelruimte. En met alle toekomstige kosten lijkt de
vrije bestedingsruimte als sneeuw voor de zon te verdwijnen. D66 vraagt zich af of we geen
hypotheek nemen op de toekomst met de voorgenomen projecten. Welke verplichtingen
komen er nog aan? Hoe kunnen de aanpassing van de Vennewatersweg en de noodzakelijke
verkeerstechnische maatregelen in het dorp bekostigd worden als over drie jaar de begroting
niet meer sluitend is?
Duurzaam
D66 Heiloo vindt dat de gemeente een duurzame begroting moet nastreven. Dit betekent
dat er op lange termijn niet meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt en dat tekorten dus
niet structureel worden aangevuld vanuit de gemeentelijke reserves. Duurzaam betekent
ook investeren in de toekomst. Waarom worden er bijvoorbeeld nog gasaansluitingen
gerealiseerd als dat geld ook voor nul op de meter gebruikt kan worden?
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Grondpolitiek
D66 Heiloo vindt dat grondpolitiek draait om regie over
de manier waarop die grond gebruikt wordt en niet om
het maken van winst. De gemeente mag zich niet rijk
rekenen. Dat blijkt ook uit het rekenkamerrapport over
de grondexploitatie van de BUCH-gemeenten waar
Heiloo op meerdere punten niet goed scoort.
Na de realisatie van Zuiderloo en de Zandzoom zijn de
mogelijkheden voor het genereren van extra inkomsten
opgedroogd. En als daar verlies op wordt gemaakt en
zijn de inwoners daar uiteindelijk de dupe van.
Belastingen en gemeentelijke lasten
Voor D66 Heiloo is het uitgangspunt dat gemeentelijke belastingen niet mogen stijgen als
gevolg van tekorten op investeringen. Maar het risico dat de OZB omhoog gaat is niet
ondenkbaar. D66 Heiloo wil ook dat de financiële lasten eerlijk worden verdeeld en dat
'schoon gedrag' wordt beloond. Daarom willen wij mogelijkheden onderzoeken om het tarief
voor de afvalstoffenheffing te vervangen door een meer gedifferentieerd tarief naar aantal
gebruikers, zoals ook bij de rioolheffing het geval is.
Groene Reserve
D66 wil een 'groene' reserve instellen om investeringen in duurzame projecten en ontwikkelingen in Heiloo te stimuleren. Het restant van de opbrengst van de NUON aandelen kan
hiervoor worden aangewend.
D66 Heiloo wil:
• Een gezonde en duurzame begroting;
• De financiële draagkracht van de gemeente toetsen;
• De voorgenomen projecten goed laten doorrekenen;
• Openheid over de grondpolitiek;
• Onderzoek naar gedifferentieerde lokale belastingtarieven;
• Een 'groene' reserve.

Cultuur
Cultuur leeft in Heiloo
Kunst en cultuur maken Heiloo aantrekkelijk om te
wonen, te recreëren, te werken en te ondernemen. Veel
inwoners maken muziek, spelen toneel of zijn actief
als vrijwilliger. Gemeenten besteden in verhouding met
andere overheden veel geld aan kunst en cultuur. D66
Heiloo pleit ervoor dat de gemeente gebruikmaakt
van haar mogelijkheden, maar ook over de eigen
grenzen kijkt door met bijvoorbeeld de provincie of
buurgemeenten samen te werken.
Verenigingsleven
Het rijke aanbod in Heiloo moeten we behouden door het verenigingsleven te ondersteunen.
Culturele instellingen moeten de kans krijgen om hun mogelijkheden te verkennen, zonder
dat dit directe gevolgen heeft voor de subsidie.
De gemeente moet niet op de stoel van de instellingen gaan zitten, maar ze vertrouwen
geven. Wij verwachten van gesubsidieerde instellingen dat zij hun culturele doel zo bewust
en professioneel mogelijk nastreven.
Cultureel erfgoed
We kunnen trots zijn op het cultureel erfgoed van Heiloo, met archeologische vondsten die
al meer dan 8.000 jaar oud zijn. D66 Heiloo vindt dat de gemeente Heiloo zorgvuldig met
haar cultuurhistorie moet omgaan. Het loont om te investeren in bijzondere gebouwen,
objecten en landschappen.
D66 Heiloo wil:
• De cultuur in Heiloo levend houden en de kaalslag van de afgelopen jaren, waarin vele
miljoenen euro's zijn bezuinigd, stoppen. Theater De Beun, de Witte Kerk, Buk-Buk en
vele andere instellingen verdienen het ondersteund te worden. De bibliotheek moet als
sociaal en educatief centrum alle ruimte krijgen. Muziek- en Dansschool Heiloo dient
naast het aanbieden van muziek- en dansles ook een culturele ontmoetingsplek blijven.
• Samen met de instellingen een visie ontwikkelen op het cultureel aanbod in Heiloo;
• Een helder subsidiebeleid;
• Dat de gemeente meewerkt aan culturele vorming op scholen. Om scholen te ontlasten,
moeten gemeenten ook kijken naar mogelijkheden om de culturele sector een bijdrage
aan het onderwijs te laten leveren;
• Evenementen stimuleren, maar wel met voldoende aandacht voor de omwonenden;
• Investeren in kunstenaars en creatieve ondernemers, bijvoorbeeld door leegstaande
panden ter beschikking te stellen.
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Richtingwijzers D66
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling
van mensen. Daarom zien we de toekomst met
optimisme tegemoet.

Streef naar een duurzame en
harmonieuze samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden
met respect en mededogen.

Denk en handel internationaal
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte
laat voor die verschillen.

Koester de grondrechten en
gedeelde waarden
De fundamentele waarden van onze samenleving
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele
geaardheid, gerichtheid of herkomst.

