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Voor een sociaal, groen en duurzaam Heiloo!

Waarom een nieuwe lokale partij?
Omdat het de hoogste tijd is voor een fris, nieuw, onafhankelijk, lokaal
geluid!
Gemeentebelangen Heiloo richt zich met een open blik en gezond verstand
op de toekomst, is voor transparante politiek en voor daadwerkelijke
inspraak.
Gemeentebelangen Heiloo zet zich in voor mens, dier, milieu en een
(financieel) gezonde gemeente.
Daarbij laat Gemeentebelangen Heiloo zich niet leiden door verkeerde
beslissingen uit het verleden, gevestigde belangen, (landelijke) politieke
ideologieën of religieuze overtuigingen.
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Onze uitgangspunten:



Respect voor mens en dier
Ook respect voor onze natuurlijke omgeving, cultuurhistorie en
rekening houden met toekomstige generaties



Welzijn boven welvaart
Je geestelijk, lichamelijk en sociaal goed vinden gaat boven
materiële zaken.



Individuele vrijheid
Iedereen heeft recht op ontplooiing en privacy en dit tot waar
ditzelfde recht van een ander in het gedrang komt.



Sociale rechtvaardigheid
Zorg en ondersteuning voor hen die het tijdelijk of langere tijd niet
zelf redden.
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Zorg
Voor zorg op maat en in de buurt

Speerpunten:










ontwikkelen van een zorgwijzer voor de best passende zorg.
kleinschalige woon- en zorginstellingen in de buurt om de
mantelzorg en sociale netwerken zo min mogelijk te belasten met
extra reistijd en/of autokilometers én ter voorkoming van
vereenzaming door verlies van contact met sociaal netwerk.
het aantal dementerenden in Heiloo zal in 2040 verdubbeld zijn naar
ruim 1200; Heiloo zal dementievriendelijk moeten worden en
passende psychisch/geriatrische zorg in de buurt moeten bieden.
actief jongerenwerk gericht op sociale en creatieve ontwikkeling
vanuit een eigen plek voor jongeren in de wijk.
vaststellen van zorgindicatie door deskundige wijkteams bestaande
uit wijkverpleegkundige, HBO Verpleegkundige of SP
verpleegkundige, eventueel in samenwerking met de huisarts.
gemeenteambtenaren, die daar niet speciaal voor opgeleid zijn,
mogen geen medische gegevens inzien, laat staan beoordelen.
bezuinigingen van de gemeente mogen niet leiden tot slechtere
werkomstandigheden en banenverlies bij zorghulpverleners met
slechtere zorg tot uiteindelijk gevolg.
een passend vrijwilligersbeid ter ondersteuning van al die geweldige
vrijwilligers die bijdragen aan de participatiemaatschappij.
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Onderwijs, cultuur & sport
Voor een gezonde geest in een gezond lichaam

Speerpunten








voorkomen van uitval en uitsluiting van onderwijs omdat ieder kind
recht heeft op onderwijs.
bevorderen van voor- en naschoolse opvang en extra taallessen
zodat alle kinderen een eerlijke kans krijgen om in onze
samenleving goed te kunnen functioneren.
onderwijs gaat verder dan de schoolbanken, het gaat ook over
toegang tot sport, cultuur, zwemonderwijs, natuur, burgerschapsvorming en integratie.
een bruisend en vitaal verenigingsleven zijn van essentieel belang
voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid en daarom moeten
de sport-, kunst- & culturele voorzieningen op peil blijven
sport, culturele en andere voorzieningen dienen voor iedere Heilooer
zowel fysiek (door bouwtechnische aanpassingen) als financieel
(met een sport- of cultuurpas) toegankelijk te zijn.
meer samenwerking en uitwisseling tussen de diverse verenigingen
op gebied van kunst, cultuur en sport enerzijds en het jongeren- en
ouderenwerk anderzijds.
handhaven en stabiliseren van subsidies aan instellingen en
verenigingen over langere perioden om de exploitatie haalbaar en
betaalbaar houden
4

Gemeentebelangen Heiloo

Voor een sociaal, groen en duurzaam Heiloo!

Wonen
Voor voorrang aan de lokale woonbehoefte

Speerpunten:










jongeren, starters, senioren en mensen met een kleine beurs
moeten prettig in Heiloo kunnen (blijven) wonen.
periodieke peiling lokale woonbehoefte is bepalend voor nieuwbouw.
een inhaalslag voor de sociale woningbouw ,zowel koop als huur,
omdat het aandeel sociale woningbouw in de totale woningvooraad
sinds 2010 met 20% is gedaald.
inbreiden in plaats van uitbreiden; geen verdere aantasting van
landelijk gebied
verbouwen in plaats van nieuwbouwen; ombouwen van leegstaande
kantoor- en winkelpanden naar woningen.
anticiperen op klimaatveranderingen -meer regen, heftiger
stormen- door betere waterbergings- en waterafvoermogelijkheden.
anticiperen op het toenemend aantal senioren -die langer en veilig
thuis willen blijven wonen- door voldoende levensloopbestendige
woningen.
meer voor voorzieningen in de buurt om de buurt voor jong en oud
aantrekkelijk, prettig en veilig te maken.
ruim baan voor bewonersinitiatieven op gebied van sociaal, groen en
duurzaam.
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Groen
Voor natuur & milieu

Speerpunten










behouden én beschermen van onze landschappelijke en
cultuurhistorische waarden; het zijn onze kroonjuwelen.
geen verdere aantasting van landelijk gebied, dus inbreiden in
plaats van uitbreiden.
niet meer asfalt en geen nieuwe fietsverbindingen dwars door
belangrijk weidevogel- en NNN gebied in het Heilooër Die en de
Neggen.
herstellen en waar nodig aanleggen van ecologische verbindingszones om de biodiversiteit te bevorderen.
in bepaalde groengebieden minder intensief beheer ten behoeve van
de natuurlijke lokale flora, fauna en biodiversiteit.
meer bomen, struiken en met name meer bij-en vlindervriendelijke planten, minder gras en bomenkap ten behoeve van
biodiversiteit en waterberging.
actief bomenbeleid en invoering van een verplichte kapvergunning
tegengaan van het gebruik van milieu-onvriendelijke
bestrijdingsmiddelen.
aanleggen en beschermen van groene corridors als verbindingen
tussen het groen in Heiloo én met de omringende natuur (bijenlint).
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Duurzaam
Voor een circulaire economie

Speerpunten:
 verrommeling van de openbare ruimte tegengaan door meer
verzamelpunten, vaker inzamelen, voorkomen van zwerfafval en...
gedragsverandering!
 afval scheiden omdat het bijdraagt aan de bewustwording van ons
verbruik en toch net iets meer oplevert dan niet scheiden.
 CO2 uitstoot verminderen door het ontmoedigen van autogebruik en
stimuleren van het gebruik van schoon openbaar vervoer en de fiets
 geen Afslag A9 omdat deze leidt tot nog meer autogebruik, harder
rijden en dus meer uitstoot van CO2 en fijnstof.
 energietransitie door overstap van fossiele energie naar duurzame
energie te stimuleren in nieuwbouw én oudbouw en te streven naar
netto energie leverende initiatieven.
 als aandeelhouder bij de Huisvuilcentrale Alkmaar aandringen op het
ontwikkelen en gebruiken van innovatieve technieken voor
afvalverwerking en hergebruik.
 aansluiting zoeken bij de Statiegeld-alliantie van Recycling Netwerk
Benelux om het aantal petflessen en blikjes in het zwerfvuil terug te
brengen.
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Verkeer
Voor duurzame mobiliteit

Speerpunten










herijken van het Verkeersplan Heiloo met als belangrijkste
uitgangspunten veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid.
ontmoedigen van autogebruik en stimuleren van het gebruik van
schoon openbaar vervoer en de fiets
betere bereikbaarheid van het station
betere voorzieningen bij het station voor parkeren en stallen van
fietsen
prioriteit voor langzaam verkeer –fietsers, scootmobielen- in de
bebouwde kom.
stimuleren overstap naar elektrisch (vracht) verkeer.
geen Afslag A9 omdat deze alleen al leidt tot 28% meer verkeer
binnen de dorpskern en daarmeede huidige verkeers-problematiek
in hoge mate zal verergeren.
geluidshinder A9 en spoor aanpakken waar nodig én wenselijk met
geluidsschermen of –wallen.
vliegtuigoverlast verminderen door actieve én effectieve opstelling in
de Omgevingsraad Schiphol.
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Financiën
Voor tering naar de nering zetten
Speerpunten










geen nieuwe leningen meer aangaan én terugbrengen van de meer
dan 50 miljoen schuld die Heiloo heeft opgebouwd; niet klaplopen
op toekomstige generaties.
vergroten van de algemene reserves onder meer om de nu al te
voorziene toename aan zorgkosten -vanwege de vergrijzing- en
wateroverlast -vanwege de klimaatverandering- op te vangen.
geen Afslag A9 want met een totale reserve van zo’n €23 miljoen en
verwachte uitgaven voor de afslag en daarvoor noodzakelijke
verkeersaanpassingen van bijna €40 miljoen, stevent Heiloo af op
een onverantwoord groot tekort van ruim €17 miljoen.
geen verlieslatende projecten; projecten die meer dan 1 miljoen
verlies opleveren hertoetsten op hun algemeen maatschappelijk
belang.
oormerken budgetten voor het sociaal domein en de budgetten voor
onder meer zorg en welzijn en maatschappelijke ondersteuning ook
daadwerkelijk besteden aan datgene waar ze voor bedoeld zijn;
niet overhevelen naar het grondbedrijf om de gaten daar te
dichten.
meer transparantie en betere, tijdiger informatie over de
gemeentefinanciën en financiële risico’s
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Bestuur
Voor een transparante, heldere politiek

Speerpunten










meer transparantie en openheid in de lokale politiek, zodat de raad
haar kaderstellende én controlerende taak kan uitoefenen. Al
datgene dat niet op grond van de wet geheim moet zijn, dient
openbaar te zijn; fysiek of digitaal toegankelijk én controleerbaar!
in een participatiemaatschappij, waarin meer taken en
verantwoordelijkheden bij de burger worden gelegd, dient de burger
ook meer zeggenschap over die taken en verantwoordelijkheden te
krijgen; participatie ook in de besluitvorming.
naast verkiezingen ook enquêtes en referenda indien nodig.
de veiligheid én de privacy van de burger moeten worden
gewaarborgd; alle maatregelen op dit terrein dienen te worden
getoetst aan de geldende burgerrechten. Bij de voortschrijdende
informatisering moet op gemeentelijk niveau voldoende kennis
aanwezig zijn om gewogen afwegingen en besluiten inzake privacy
te nemen.
veiligheid bevorderen door veilige fietsroutes, buurtpreventiebeheid
en wijkagent meer in de wijk en op school.
periodieke evaluatie van de ambtelijke werkorganisatie BUCH
waarbij niet alleen de kosten en baten, maar ook de klant- én de
medewerkertevredenheid worden geëvalueerd.
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