
 

 

Verkiezingsprogramma D66 Heiloo 

Wij willen meer aandacht voor mensen die lezen en schrijven lastig vinden. 

Daarom maakten wij dit verkiezingsprogramma in gewone taal. 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 

Op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Je kunt dan 

stemmen op mensen die in de gemeenteraad willen. Dat kan als je ouder bent 

dan 18 jaar, de Nederlandse nationaliteit hebt of de nationaliteit van een ander 

land in de Europese Unie. Het kan ook als je een geldige verblijfsvergunning hebt 

en minimaal 5 jaar legaal in Nederland woont. Ook moet je in een Nederlandse 

gemeente wonen. 

 

Dit zijn onze kandidaten 

D66 Heiloo heeft kandidaten op wie je op 21 maart kan stemmen. 

 



Onze nummer 1 is Fons Hopman: 

 

En onze nummer 2 is Pauline Wittebol: 

 

 

Wat willen wij? 

Veel mensen wonen graag in Heiloo. Heiloo is een mooie gemeente met veel 

ruimte en natuur en goede huizen. Wij willen graag dat dit zo blijft. Daar moeten 

we met alle inwoners voor zorgen, dus samen. We zeggen dan ook: Heiloo, dat 

zijn we samen! 

 

Wat vinden wij belangrijk? 

Duurzaamheid 

Duurzaamheid betekent dat mensen in de toekomst ook nog op deze aarde 

kunnen leven. Dan moet er wel genoeg schoon water, schone lucht en natuur 

zijn. De meeste mensen begrijpen wel dat je dan dingen moet veranderen. 

Bijvoorbeeld minder water of gas gebruiken, meer in elektrische auto's rijden of 

zonnepanelen op je dak leggen. Wij willen graag dat nog meer mensen in Heiloo 



dat ook gaan doen. De gemeente kan het goede voorbeeld geven door daarbij te 

helpen. 

Bestuur 

Wij vinden dat iedereen in Heiloo mag meedenken over wat de gemeente moet 

doen. De besluiten moeten voor iedereen duidelijk en begrijpelijk zijn. 

Bijvoorbeeld over het verkeer, nieuwe huizen of de zorg voor mensen die niet 

voor zichzelf kunnen zorgen. Er zijn veel mensen in Heiloo die goede ideeën 

hebben. Wij willen samen met deze mensen goede plannen maken. 

 

Verkeer 

 

Er komt in Heiloo een spoortunnel in de Vennewatersweg. En er komt misschien 

ook een afslag naar de snelweg A9. Dat betekent dat er meer auto's door Heiloo 

gaan rijden. Dat is een probleem. In sommige straten is het nu al erg druk. Voor 

fietsers en voetgangers is het soms niet veilig omdat er veel auto's rijden. Wij 

willen daarom een goed plan voor het verkeer. Mensen moeten veilig door Heiloo 

kunnen lopen en fietsen. 

  



Wonen 

 

 

Veel mensen zoeken een woning in Heiloo. Daarom willen we dat er meer huizen 

gebouwd worden. We willen ervoor zorgen dat er meer woningen komen voor 

jongeren en ouderen. Maar ook meer woningen voor mensen met minder geld en 

mensen die zorg nodig hebben. 

In Heiloo zijn veel leuke dingen, zoals de bibliotheek, het zwembad, sportclubs 

en theater De Beun. Als er meer jonge mensen in Heiloo komen wonen, kunnen 

die blijven bestaan. Dat is voor iedereen fijn, ook voor oudere mensen. 

 

Zorg 

 

Als mensen zorg nodig hebben, willen wij ze helpen. Bijvoorbeeld ouderen die 

eenzaam zijn of niet goed meer kunnen lopen. Maar ook mensen met een 

verstandelijke of lichamelijke handicap en mensen met psychische problemen. 

Gelukkig heeft Heiloo veel vrijwilligers die weten hoe ze dit moeten doen. 

Heiloo, dat zijn we samen! Stem 21 maart D66 Heiloo! 


