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Voor een sociaal,
groen
en duurzaam Heiloo!
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1. Gemeentebelangen Heiloo
Op 21 maart 2018 kunt u opnieuw stemmen voor de gemeenteraad van Heiloo. Uw stem
bepaalt mede welke weg Heiloo de komende vier jaar zal inslaan. Uw stem is belangrijk!
U kunt stemmen op een landelijke partij. U kunt ook stemmen op een lokale partij.
Gemeentebelangen Heiloo is een frisse, nieuwe, lokale partij. Een partij die zich volledig en
enthousiast inzet voor de belangen van alle inwoners van Heiloo. De belangen van mens en
dier, want wij delen dit mooie dorp en haar prachtige, landelijke omgeving met elkaar. De
belangen ook van de mensen die na ons komen, want ook hen gunnen wij een prettige en
gezonde leefomgeving.
Wij kennen de plaatselijke omstandigheden en zijn van mening dat de politieke vraagstukken
die in Heiloo spelen, het best door een lokale partij opgelost kunnen worden.
Wij zijn onafhankelijk en niet gebonden aan de politieke standpunten van landelijke partijen.
Daarbij laten we ons niet leiden door gevestigde belangen, politieke ideologieën, religieuze
overtuigingen of verkeerde beslissingen uit het verleden.
Wij richten ons met een open blik en gezond verstand op de toekomst.
Gemeentebelangen Heiloo staat voor een sociaal, groen en duurzaam Heiloo. Onze
kernwaarden zijn :
 respect voor mens, dier en milieu,
 welzijn boven welvaart,
 individuele vrijheid
 sociale rechtvaardigheid.
Hiermee onderscheidt Gemeentebelangen Heiloo zich van de andere lokale partijen.
De overheid trekt zich terug en stoot steeds meer taken en verantwoordelijkheden af. De
burger krijgt juist meer taken en verantwoordelijkheden. De burger moet participeren, zelf
initiatieven nemen en zelfredzaam zijn.
Niet iedere burger kan altijd even goed voor zijn of haar belangen opkomen. Te vaak komen
de belangen van zorgbehoevenden en minder draagkrachtigen, van de natuur en het milieu en
ook van jongeren en toekomstige generaties in het gedrang.
Daarom zet Gemeentebelangen Heiloo zich vooral voor hen in. Daarom gaat
Gemeentebelangen voor een sociaal, groen en duurzaam Heiloo.
Uw steun daarbij is van groot belang en uw stem op 21 maart 2018 is cruciaal.
Uw stem op Gemeentebelangen Heiloo is een stem op een nog mooier Heiloo!
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2. Maatschappelijke Zaken
2.1 Welzijn
Gemeentebelangen Heiloo stelt welzijn boven welvaart. Welzijn omvat meer dan welvaart.
Welzijn omvat ook immateriële waarden als ‘welbevinden’ en je ‘geestelijk, lichamelijk èn
sociaal goed voelen’. Ook zonder welvaart kun je je lichamelijk en geestelijk goed voelen.
Omgekeerd kunnen bepaalde gevolgen van welvaart een bedreiging zijn voor je welzijn.
Dat geldt zowel voor mensen als voor dieren.
4
Volgens het economisch woordenboek:
Welzijn is de mate waarin behoeften worden bevredigd, zonder opoffering van schaarse
alternatief aanwendbare middelen. Hiermee is welzijn een buiteneconomisch begrip.
Welvaart is de mate waarin de schaarste is opgeheven, ofwel de mate waarin in de behoeften
is voorzien door het gebruik van schaarse, alternatief inzetbare middelen. Het gaat hierbij
niet alleen om zaken als geld en inkomen. Ook bijv. de hoeveelheid vrije tijd waarover iemand
kan beschikken, de recreatiemogelijkheden en de kwaliteit van het natuurlijk leefmilieu
bepalen de totale welvaart.
Welvaart in enge zin is gebaseerd op de materiële productie van goederen en diensten
waarbij geen rekening wordt gehouden met de (negatieve) externe effecten, zoals de
milieuvervuiling.
Welvaart in de ruim zin is niet alleen gebaseerd op de materiële productie van goederen en
diensten, maar houdt ook rekening met de externe effecten, zoals de milieugoederen (zowel
positief als negatief).

Ieder ervaart welzijn anders. Daarom is welzijn moeilijk meetbaar en is het al helemaal niet in
geld uit te drukken. De effecten van meer of minder welzijn zijn vaak wèl in geld uit te
drukken als kosten vanwege ziekteverzuim, medische kosten, etc.
Een gezonde, veilige leefomgeving, sociale betrokkenheid en de bereidheid om een actieve
rol te spelen in een buurt, elkaar te informeren en te helpen, vormen belangrijke bouwstenen
voor ons welzijn. Zeker in de huidige participatiemaatschappij waarin de overheid zich
terugtrekt en we meer en meer op familie, buren en kennissen aangewezen zijn!
Daarom zet Gemeentebelangen Heiloo zich in voor de zorg in de breedste zin des woords en
voor een bruisend en vitaal verenigingsleven. Juist sport. cultuur en sociale activiteiten zijn
van essentieel belang voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. En hoe beter onze
gezondheid, des te kleiner ons beroep op zorg!
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2.2 Zorg
Sinds 2015 is de zorg voor jeugd, ouderen, psychogeriatrische en psychiatrische patiënten en
gehandicapten een taak van de gemeente. Jaarlijks krijgt de gemeente hiervoor een
Rijksbijdrage. Van dit geld heeft de gemeente Heiloo in 2015 en 2016 bij elkaar ruim
€2 miljoen niet aan de zorg uitgegeven maar overgehouden. Dit geld is overgeheveld naar de
Algemene Reserves en de Reserve Grote Projecten.
Gemeentebelangen Heiloo wil de zorgbudgetten oormerken en is pertinent tegen het besteden
van niet uitgegeven zorggelden aan andere bestedingsdoelen dan de zorg. Geld voor de zorg
moet aan de zorg worden besteed!
Met de zorgtaken heeft de gemeente ook de taak te bepalen hoeveel zorg iemand krijgt.
Gemeenteambtenaren krijgen daartoe steeds meer inzage in privacygevoelige
gezondheidsgegevens.
Gemeentebelangen Heiloo vindt dat gemeenteambtenaren, die daar niet speciaal voor
opgeleid zijn, geen medische gegevens mogen inzien, laat staan beoordelen. Zij mogen zich
zeker niet bemoeien met diagnoses noch bepalen hoeveel zorg iemand krijgt. Een deskundig
oordeel of een indicatie dient te worden opgesteld door een (HBO) wijkverpleegkundige of
SP Verpleegkundige, eventueel in samenwerking met de huisarts.
Uiteraard dient de privacy van de burger ook hier te allen tijde gegarandeerd te zijn.
In de huidige participatiemaatschappij waarin de overheid zich terugtrekt en we voor zorg
meer en meer op familie, buren en kennissen aangewezen zijn, moet het voor hen ook
mogelijk zijn die zorg zo goed mogelijk te bieden.
Gemeentebelangen Heiloo hecht grote waarde aan ‘Zorg op Maat en in de Buurt’. We willen
het sociale netwerk van familie, buren en kennissen zo min mogelijk belasten met reistijden,
reiskosten en organiseren van de zorg. Al deze vrijwillig helpende handen hebben ook hun
eigen leven!
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2.2.1 Ouderenzorg
Nederland vergrijst. Heiloo ook. Volgens de STEC Groep, een gerenommeerd economisch
adviesbureau voor de vastgoedsector, zal het aantal 75+ huishoudens in de regio Alkmaar
tussen 2016 en 2025 met 78% toenemen van iets meer dan 16.000 nu naar bijna 29.000. Dit is
de babyboomgeneratie die een fors beroep zal doen op de zorg. Mensen worden wel ouder,
maar hebben net als nu in hun laatste levensjaren de meeste zorg nodig.
Gemeentebelangen Heiloo wil uit de niet uitgegeven zorgbudgetten een reserve vormen voor
deze voorspelbare zorgvraag. Deze zorgvraag zal voor iedereen verschillend zijn. Niet
iedereen heeft een eigen sociaal netwerk waarop hij of zij een beroep kan doen. Ook het
sociale netwerk vergrijst immers. Aanvullende ondersteuning zal onvermijdelijk zijn. Dus nu
wat opzij leggen voor goede zorg straks.
Alzheimer Nederland voorspelt voor Heiloo meer dan een verdubbeling van het aantal
mensen dat aan dementie lijdt; van 530 in 2015 naar 1200 in 2040.
Gemeentebelangen Heiloo wil zich inzetten voor een dementievriendelijke gemeente. Het
merendeel van de mensen met dementie is op hoge leeftijd. Hun partners en sociale netwerk
ook. Zij zullen de toenemende zorg niet aankunnen. Gemeentebelangen Heiloo wil daarom
geschikte opvang- en woonvormen met deskundige zorg voor dementerenden (en partners) in
hun eigen vertrouwde omgeving binnen Heiloo, zodat zorgtaken gedeeld kunnen worden.

2.2.2 Jeugdzorg
.
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Helaas zet de
gemeente Heiloo, tezamen met andere regiogemeenten, diverse jeugdhulporganisaties onder
druk om de tarieven voor 2018 te verlagen tot ruim 29% onder de handreiking die de
Vereniging Nederlandse Gemeenten voorstelt.
Het is algemeen bekend dat sinds de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten, de
jeugdzorg te vaak tekort schiet. Terecht hebben cliëntenraden in een brandbrief aangegeven
dat er geen goede specialistische jeugdhulp kan worden geboden tegen deze lage tarieven.
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Gemeentebelangen Heiloo wil dat de gemeente haar wettelijke jeugdzorgplicht nakomt. De
jeugd heeft de toekomst en goede hulp aan kwetsbare jongeren nú helpt hen volwaardig deel
te nemen aan de maatschappij straks. Uit onderzoek blijkt dat investeren in goede zorg, vele
malen hogere kosten in de toekomst kan voorkomen.
Een actief jongerenbeleid kan volgens Gemeentebelangen Heiloo bijdragen aan het
voorkomen van “probleemjongeren’ en ‘hangjeugd”. Vanuit de stichtingen Jeugd en Welzijn
Heiloo zijn jongerenwerkers actief en worden activiteiten voor de jeugd georganiseerd.
Desondanks zijn er groepen jongeren die vinden dat er in Heiloo niets te doen is. Dat er geen
plek in hun wijk is om bij elkaar te komen. Wij willen met beide stichtingen in overleg om
ook voor deze jongeren Heiloo prettig en inspirerend te maken.

2.2.3 Mantelzorg
Zorgbehoevenden blijven langer thuis wonen. Waar de gemeente minder zorg biedt, moeten
familie, buren en kennissen bijspringen. Bezuinigingen op de zorg worden zo afgewenteld op
de burger. Ruim 15% van de Nederlanders ouder dan 16 geeft mantelzorg. Sommigen meer
dan 28 uur per week. Volgens het CBS is 1 op de 7 mantelzorgers overbelast. De
participatiemaatschappij legt een zware claim op de burger!
Gemeentebelangen Heiloo vindt dat mantelzorgers professioneel ondersteund moeten worden
met voorlichting, een mantelzorgsteunpunt en vervanging bij ziekte of vakantie. Hun welzijn
gaat ons zeer ter harte!

2.3 Maatschappelijke ondersteuning
De overheid gaat uit van zelfredzaamheid, eigen initiatief en burgerparticipatie. Maar wat als
je tijdelijk of langdurig niet in staat bent om voor jezelf op te komen? Als je sociale netwerk
er niet meer is, zoals bij zo vele ouderen. Of als je nog geen sociaal netwerk hebt kunnen
opbouwen, zoals bij zo vele nieuwkomers het geval is.
Ziekte, een scheiding, het verlies van je partner, werkloosheid, noodgedwongen moeten
verhuizen of vluchten uit een ander land; al deze omstandigheden hebben enorme gevolgen.
Zowel emotioneel als financieel als puur praktisch. Dat maakt mensen kwetsbaar.
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In een sociale samenleving sluiten we kwetsbare mensen niet uit, maar bieden we hen steun
om volwaardig mee te doen in onze samenleving.
Gemeentebelangen Heiloo wil degenen die het meest kwetsbaar zijn niet belasten met nog
meer regels en bureaucratie. Wij pleiten voor individuele ondersteuning en heldere
communicatie over alle mogelijkheden in het doolhof van wettelijke regelingen en toeslagen
door een wijkgerichte aanpak. Met korte lijnen en adviezen op maat denken wij te kunnen
voorkomen dat problemen onnodig groot worden en onnodig lang voortduren.
Juist in de huidige participatiemaatschappij gaat het om meedoen. Gemeentebelangen Heiloo
wil dat ook kwetsbare mensen actief deel kunnen nemen aan de samenleving. Bijvoorbeeld
door sport, cultuur en andere voorzieningen voor hen zowel fysiek (door bouwtechnische
aanpassingen) als financieel (met een sport- of cultuurpas) toegankelijk te maken.
Speciaal accent hierbij is de verbinding tussen oud en jong. Gemeentebelangen Heiloo ziet het
liefst dat voorzieningen van zorginstellingen ook toegankelijk zijn voor andere
leeftijdsgroepen. Juist de contacten tussen kinderen en dementerenden kunnen beider levens
verrijken en leuker maken!

2.4.Kunst en cultuur, recreatie en sport
Onze geestelijke, lichamelijke en sociale gezondheid, en daarmee ons welzijn, worden in
hoge mate bevorderd door kunst, cultuur, recreatie, sport en sociale activiteiten.
Of het nu actieve beoefening is of kijken naar, aangetoond is dat het in beide gevallen leidt
tot een betere gezondheid, meer welbevinden, minder stress en minder depressie.
Daarom zet Gemeentebelangen Heiloo zich in voor een bruisend en vitaal verenigingsleven;
zowel op gebied van cultuur en kunst als op gebied van sport. Deze activiteiten zijn van
essentieel belang voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid.
Gemeentebelangen Heiloo wil daarbij graag de samenwerking en uitwisseling tussen de
diverse verenigingen op gebied van kunst, cultuur en sport enerzijds en het jongeren- en
ouderenwerk anderzijds bevorderen.
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Door verlaging van de Rijksbijdrage en de tegenvallende woningbouwprojecten heeft de
gemeente Heiloo besloten dat er in 2014 - 2016 in totaal ruim € 1.3 miljoen bezuinigd moest
worden op kunst, cultuur en sport. De grootste klappen vielen bij de bibliotheek en de
muziek- en dansschool. Deze kwamen daardoor in zwaar weer. Vervolgens heeft de gemeente
besloten dat de verenigingen en instellingen met ingang van 2015 een marktconforme huur
(minus 30%) moesten gaan betalen voor het gebruik van gemeentelijke faciliteiten. In 2016
stopte de gemeente de subsidies die niet wettelijk noodzakelijk waren.
Gemeentebelangen Heiloo vindt dat de gemeente Heiloo een betrouwbare partner moet zijn
en een stabiel beleid moet voeren jegens de verenigingen en instellingen. Zij hebben die
stabiliteit nodig om hun activiteiten en jaarplanningen op te baseren. Het behoud van
kwalitatief goede en betaalbare accommodaties is belangrijk en de zekerheid hieromtrent is
minstens zo belangrijk. Vrijwilligers mogen niet de sluitpost vormen voor de
gemeentefinanciën!
Door het over langere perioden handhaven en stabiliseren van subsidies aan instellingen en
verenigingen willen wij de exploitatie haalbaar en betaalbaar houden. En zo deze
voorzieningen betaalbaar houden voor de inwoners van Heiloo, ook voor degenen met een
smalle beurs. Vrijwilligers doen al heel veel goed werk bij de exploitatie en het beheer, de
gemeente dient ook haar steentje bij te dragen!

Heiloo is een mooi dorp in een prachtige landelijke omgeving die zich bij uitstek leent voor
recreatie. Fietsen, wielrennen, fietscrossen, kanovaren; het kan allemaal in Heiloo.
Daar komt bij dat met de vergrijzing het aantal recreatieve sporters toeneemt.
Daar waar de natuur en/of de veiligheid in het geding zijn, vraagt Gemeentebelangen Heiloo
om meer respect voor elkaar; voor de mede recreanten maar ook voor flora en fauna.
Gemeentebelangen Heiloo stelt het belang van beschermde weidevogels boven het belang van
recreanten en hecht aan rust en stilte in die gebieden en in die periodes die voor kwetsbare
flora en fauna van belang zijn. Recreëren is prima, maar dan wel in goede harmonie met de
natuur. Laten we er geen HeilooDisney van maken!
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2.5 Onderwijs
Ieder kind heeft recht op onderwijs. De gemeente moet zorgen voor voldoende toegankelijk
onderwijs. De gemeente is verantwoordelijk voor schoolgebouwen en voor kindvriendelijke
en veilige routes om deze te bereiken. Zij heeft na de invoering van passend onderwijs een
belangrijke rol waar het gaat om extra ondersteuning op scholen voor kinderen met een extra
ondersteuningsbehoefte. De gemeente heeft extra verplichtingen waar het gaat om leerlingen
met een achterstand, bijvoorbeeld door inzet van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De
leerplichtambtenaren die binnen de gemeente werkzaam zijn, dienen er op toe te zien dat het
recht op onderwijs voor ieder kind wordt geëffectueerd.
Gemeentebelangen Heiloo hecht aan goede voor- en naschoolse opvang en extra taallessen
want daarmee geven we alle kinderen een eerlijke kans om in onze samenleving goed te
kunnen functioneren. Dus ook de kinderen van ouders met weinig geld, ouders met een
taalachterstand of ouders met een beperking.
Hoewel de leerlingen in Heiloo voor het voortgezet onderwijs vooral afhankelijk zijn van
scholen in andere gemeenten, zal ook de gemeente Heiloo zich aan haar verantwoordelijkheid
voor het onderwijs niet kunnen onttrekken. De gemeente is betrokken bij verschillende
samenwerkingsverbanden van de scholen in de regio. De preventieplicht van de gemeente die
voortvloeit uit de Jeugdwet betekent dat ook de gemeente, in samenwerking met de afdeling
leerplicht, moet zorgen dat uitval op school wordt voorkomen.
Als zich problemen voordoen waar het gaat om de toegankelijkheid, zowel van het primair en
voortgezet onderwijs als van het beroepsonderwijs, zal de gemeente voor de belangen van
haar jonge burgers moeten opkomen, vindt Gemeentebelangen Heiloo. De gemeente zal er
ook op moeten toezien dat de middelen ten behoeve van het onderwijs en de ondersteuning
van leerlingen daadwerkelijk worden ingezet in het onderwijsproces. De praktijk leert dat dit
niet op iedere school vanzelfsprekend is.
Gemeentebelangen Heiloo is van mening dat onderwijs verder gaat dan de schoolbanken.
Onderwijs gaat ook over toegang tot sport, cultuur, zwemonderwijs, natuur,
burgerschapsvorming en integratie. Daarom wil Gemeentebelangen Heiloo de samenwerking
en uitwisseling tussen verenigingen op gebied van kunst, cultuur en sport enerzijds en scholen
anderzijds bevorderen.
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2.6 Veiligheid, openbare orde en handhaving
Veiligheid op straat en veilig voelen in eigen huis zijn cruciaal voor ons welzijn. Een beroep
kunnen doen op je buurtgenoten en er op kunnen vertrouwen dat de overheid er is wanneer je
deze nodig hebt.
Gemeentebelangen Heiloo wil graag de sociale cohesie, het betrokken zijn bij de buurt,
vergroten. Een vitaal verenigingsleven, “Buren-helpen-buren” initiatieven en whatsapp-groepen halen inwoners uit hun isolement en hebben een belangrijke signaleringsfunctie.
Wijkagenten moeten zichtbaar en bereikbaar zijn. Bijvoorbeeld door contact te onderhouden
met scholen en wijkspreekuren te organiseren. Extra Boa’s (bevoegde opsporingsambtenaren)
zijn nodig voor het assisteren van de politie bij het handhaven van milieuregels en van
verkeersregels.
Het veiligheidsbeleid in Heiloo dient het resultaat te zijn van overleg tussen inwoners,
scholen, sportraad, GGZ, politie en gemeente.
De veiligheid èn de privacy van de burger moeten worden gewaarborgd. Alle maatregelen op
dit terrein dienen te worden getoetst aan de geldende burgerrechten. Ondanks
voortschrijdende informatisering mag niet al te gemakkelijk voorbij worden gegaan aan de
privacy van burgers. Ook op gemeentelijk niveau moet er voldoende kennis aanwezig zijn om
gewogen afwegingen en besluiten te nemen.
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3. Ruimtelijke ordening
3.1 Groen
Een groene omgeving draagt in belangrijke mate bij aan een gezond en prettig bestaan voor
mensen en dieren. Kinderen hebben behoefte aan groene ruimte waar ze kunnen ravotten,
hutten bouwen, kuilen graven en de liefde voor de natuur dichtbij kunnen ontwikkelen.
Ouderen zoeken de groene ruimte op om te recreëren en voor de rust. Voor flora en fauna
betekent de groene ruimte hun ‘thuis’.
Heiloo heeft de laatste jaren tal van plantsoenen met forse bomen en struiken veranderd in
grasveldjes. Ook zijn talloze grote bomen gekapt en daar is zeker niet in alle gevallen jonge
aanplant voor in de plaats gekomen. Het gevolg hiervan is niet alleen een enorm verlies aan
schuil-, nestel- en voedselplaatsen voor vogels, amfibieën en kleine zoogdieren, maar ook een
enorm verlies aan wateropslagmogelijkheden. Een flinke populier slaat wel 1500 liter water
op! Meteorologen voorspellen heftiger regenval voor de toekomst. Het belang van
wateropslag door bomen en struiken neemt daarom fors toe.

Gemeentebelangen Heiloo wil investeren in groen in en rond de woonkernen. Waar mogelijk
willen wij grasvelden (weer) terugbrengen naar plantsoenen. Ongewenste en onverantwoorde
bomenkap willen we tegengaan door het invoeren van een kapverordening.
Voor sommige groengebieden wil Gemeentebelangen Heiloo een minder intensief beheer.
Verruiging biedt meer ruimte voor de natuurlijke, lokale flora en fauna en draagt bij aan het
in stand houden van de biodiversiteit.
3.1.1 Natuur
Heiloo is prachtig landelijk gelegen op een strandwal tussen polders en vlakbij de duinen en
het Heilooër Bos. Al deze gebieden hebben hun eigen kenmerkende flora en fauna. Ze zijn
niet alleen voor Heiloo van grote waarde maar ook voor Nederland. De duinen zijn
Natura2000 gebied en vanuit die status strikt beschermd. De polders aan de oostkant van
Heiloo vormen één van de belangrijkste weidevogelgebieden van Nederland. Deels hebben
deze de status van Natuur Netwerk Nederland gebied en zijn ook strikt beschermd.
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Gemeentebelangen Heiloo hecht grote waarde aan deze beschermde gebieden èn aan de
ecologische verbindingen tussen deze gebieden. Daarom is Gemeentebelangen Heiloo tegen
verdere aantasting, verstoring en verrommeling van de groene ruimte buiten Heiloo. .
Gemeentebelangen is voor binnenstedelijk bouwen om de open, groene ruimte te sparen en
tegen de Afslag A9 en nieuwe fietsverbindingen dwars door belangrijk weidevogel- en NNN
gebied.
3.1.2 Biodiversiteit
Nieuwe gegevens wijzen op een dramatische achteruitgang van insectenpopulaties, vogels en
planten. Het veranderen van plantsoenen met bomen en struiken in grasveldjes, plus de
‘tegeltuinen’ betekenen een enorme verschraling van het groen in Heiloo en daarmee ook een
enorme verschraling in leefmilieu voor diverse soorten dieren en planten. Het gevolg is dat
populaties van dieren en planten steeds verder van elkaar moeten zien te overleven. Hoe meer
‘eilandjes’ ontstaan zonder onderlinge verbinding, hoe kleiner de overlevingskansen en des te
kleiner de biodiversiteit.
Gemeentebelangen Heiloo wil met inwoners, natuur- en milieuorganisaties ‘groene corridors’
aanleggen om het groen in Heiloo zowel onderling te verbinden als te verbinden met de
omringende natuur. Het herstellen en aanleggen van ecologische verbindingen (bijenlinten
bijvoorbeeld) dient het uitgangspunt te worden van het groenbeleid.
3.1.3 Behoud landschappelijke en cultuurhistorische waarden
Juist het open landschap, met zichtlijnen tot aan de kust en haar groene karakter maken
Heiloo zo aantrekkelijk voor inwoners en recreanten. Aan de oostzijde van Heiloo ligt nog
een prachtig stuk Oer IJ gebied waar het riviertje de Die doorheen kronkelt. Een oude
eendenkooi, eeuwenoude verkavelingspatronen en houtwallen, dijken uit de vroege
middeleeuwen zoals de Limmerdam en het Zanddijkje en tal van stolpboerderijen vormen
belangrijke cultuur historische waarden.

Waarden die Gemeentebelangen Heiloo wil behouden, zodat ook de generaties na ons er van
kunnen genieten zoals wij nu. Gemeentebelangen Heiloo is tegen de Afslag A9 omdat deze
niet alleen de landelijke waarden aantast vanwege de daarvoor noodzakelijke nieuwbouw
(Zandzoom, Zuiderloo en bedrijventerrein Boekelermeer worden gerealiseerd om de afslag te
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financieren, niet vanwege de lokale regionale behoefte aan woningen en bedrijventerreinen)
maar ook vanwege het feit dat voor de afslag een oude stolpboerderij moet worden gesloopt
en grote delen van het Oer IJ gebied vernietigd worden.
De natuurlijke omgeving en de cultuur historische elementen dienen beschermd te worden
tegen ongebreidelde verstedelijking waarvan het maatschappelijk belang ondergeschikt is.
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3.2 Duurzaam
Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden
zònder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in
gevaar te brengen. Dit is de definitie die de VN hanteert in het rapport “Our Common
Future”. Duurzame ontwikkeling kijkt dus naar de huidige behoefte van alle mensen en hoe
daarin voorzien kan worden zonder dat de mensen, het milieu of de economie in gevaar
komen.
Ons verbruik van fossiele brandstoffen, grondstoffen en ons ruimtegebruik put niet alleen
onze natuurlijke hulpbronnen uit, maar leidt tot een regelrechte aantasting van de kwaliteit
van leven voor anderen elders en na ons. Hun welzijn ligt in onze handen!
Het eerste uitgangspunt van Gemeentebelangen Heiloo is respect voor mens en dier, voor
onze natuurlijke omgeving en voor de generaties na ons. Bij elk gemeenteraadsbesluit dient
de impact ervan op mens, dier en natuurlijke leefomgeving meegewogen te worden. Zowel de
impact op de korte als op de lange termijn.
3.2.1 Milieu
Een schoon milieu is van groot belang om te voorkomen dat de biodiversiteit verder
achteruitgaat. Een schoon milieu is belangrijk voor onze leefomgeving, voor onze gezondheid
en dus voor ons welzijn. Toch wordt het milieu vervuild, door zwerfafval, uitstoot van
schadelijke gassen en fijnstof door het verkeer, broeikasgassen en doordat gifstoffen in het
milieu worden gebracht.
Zwerfafval kan worden verminderd door enerzijds een gedragsverandering en anderzijds meer
en betere verzamelpunten. Gemeentebelangen Heiloo wil op beiden inzetten, met nadruk op
de jeugd. Het is een goed gespreksonderwerp voor de wijkagent bij het bezoeken van de
scholen. Periodieke opruiming met de hele buurt stimuleert de buurt ook schoon te houden.
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Meer verzamelpunten en frequenter ophalen van afval, voorkomen dat afval naast de bakken
wordt gezet en een eigen leven gaat leiden.
Gemeentebelangen Heiloo wil de milieuvervuiling aanpakken door met een lokaal
klimaatbeleid de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen terug te dringen. Door te
investeren in een decentrale, milieuvriendelijke energievoorziening, in schoon openbaar
vervoer en een duurzame inrichting van de ruimte. Uiteraard past een vervuilende afslag van
de A9 die uitnodigt tot meer autogebruik met hogere snelheden en dus meer uitstoot niet in
deze aanpak.
Ieder mens en dier heeft recht op een gifvrije leefomgeving en gifvrij voedsel. Daarom wil
Gemeentebelangen Heiloo het gebruik van gifstoffen in het groenbeheer van de gemeente, in
de landbouw en voor het bestrijden van onkruid in tuintjes uitbannen en stimuleren dat
schone alternatieven worden gebruikt.
Gemeentebelangen Heiloo wil faciliteren dat de producten van biologische bedrijven hun weg
naar de consument vinden. Uitbreiding van de “boerenmarkt” in het Loo, meer biologische
winkels en biologische producten in bestaande winkels alsmede aanpassing van het
gemeentelijk inkoopbeleid dragen daar op korte termijn aan bij.

3.2.2 Energie
Onze huidige fossiele energiebronnen zijn vervuilend en eindig. We moeten wel
overschakelen op andere energiebronnen. Wind, zon en aardwarmte zijn prima alternatieven;
ze zijn onbeperkt aanwezig .en belasten het milieu aanmerkelijk minder tot vrijwel niet.
De regering wil dat heel Nederland in 2050 geheel CO2 neutraal is en van het aardgas af is.
Dat betekent nu aan het werk!
Wat Gemeentebelangen Heiloo betreft kan Heiloo niet snel genoeg overschakelen op
duurzame energie. Daarnaast dient ook het energieverbruik teruggedrongen te worden.
Nieuwbouwwoningen, -kantoren, -bedrijfspanden en -overheidsgebouwen dienen ten minste
energieneutraal te zijn. Oudbouw dient te worden aangepast door middel van isolatie en
andere energiebronnen. Het einde van het aardgastijdperk is in zicht!
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Gemeentebelangen Heiloo wil het opwekken van duurzame energie stimuleren en faciliteren.
Burgerinitiatieven, bewonerscollectieven, ondernemersinitiatieven gericht op het opwekken
en uitwisselen van energie zijn niet alleen duurzaam, maar kunnen de lokale economie en
werkgelegenheid een flinke impuls geven. Zo kunnen zonnepanelenprojecten een
belangrijke bijdrage leveren. Van netto verbruiker naar netto energieleverancier!
3.2.3 Afval
Hergebruik van grondstoffen is de basis van een circulaire economie. Onze
grondstoffenvoorraden zijn eindig en onze afvalbergen kunnen niet oneindig toenemen.
Afval scheiden levert veel op, zegt Milieu Centraal. Materialen als papier, glas, plastic en
batterijen kunnen voor een groot deel hergebruikt worden. Dat bespaart nieuwe grondstoffen,
energie en geld. Het CPB heeft becijferd dat het slechts 0,1 % in CO2 uitstoot scheelt. Een
lastige kwestie; scheiden of niet scheiden.
Gemeentebelangen Heiloo is voorstander van afvalscheiding. Enerzijds omdat het ons ervan
bewust maakt wat we verbruiken en aan afval weggooien.. Anderzijds omdat we hopen dat er
betere verwerkingsmethoden ontwikkeld worden waardoor de milieuwinst op termijn groter
wordt. Daartoe wil Gemeentebelangen Heiloo dat Heiloo, als aandeelhouder van de
Huisvuilcentrale Alkmaar, aandringt op betere, duurzame afvalscheidings- en
verwerkingsmethoden.
Ter voorkoming van het grote aandeel van petflesjes en blikjes in het zwerfvuil is
Gemeentebelangen Heiloo voorstander van het heffen van statiegeld hierop. Als het aan ons
ligt, sluit Heiloo zich aan bij de Statiegeld-alliantie van Recycling Netwerk Benelux. Met het
heffen van statiegeld op kleine flesjes en blikjes neemt de hoeveelheid zwerfafval met 70 tot
90 procent af, volgens onderzoeksbureau CE Delft.

3.3 Wonen
Volgens de Ladder voor Duurzame Verstedelijking van het Ministerie van I&M mogen
gemeenten niet ongebreideld nieuwbouw plegen. Nieuwbouw is slechts toegestaan als deze
voorziet in een actuele regionale vraag. Begin 2017 heeft de STEC Groep voor de regio
Alkmaar, ten behoeve van het Regionaal Actie Programma Wonen, onderzocht hoe groot
deze actuele regionale vraag is en naar welk type woningen deze vraag uitgaat.
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Resultaat van dit onderzoek is dat Heiloo 630 woningen meer wil bouwen dan de vraag groot
is. Daarbij blijkt ook dat de vraag in Heiloo vooral uitgaat naar betaalbare woningen voor
starters en senioren. Starters en jongeren moeten nu hun heil buiten Heiloo zoeken. Voor
senioren zijn er te weinig levensloopbestendige woningen, waardoor ze te lang in een te grote
eengezinswoning blijven wonen.
Heiloo is echter van plan om vooral dure eengezinswoningen te bouwen in onder meer
Zandzoom en Zuiderloo; die leveren meer geld op voor de gemeente. Inderdaad, ten behoeve
van de afslag A9.
Er is een grote kwantitatieve en kwalitatieve mismatch op de woningmarkt in Heiloo; er
worden teveel woningen van het verkeerde type gebouwd. Gemeentebelangen Heiloo wil dat
Heiloo daadwerkelijk vraag gestuurd bouwt. Ook starters, senioren en mensen met een
kleinere beurs moeten prettig in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. Zelfstandig of
begeleid, Gemeentebelangen Heiloo is voorstander van kleinschalige woonprojecten. Liefst
projecten waar oud en jong, mensen met en mensen zonder beperking naast elkaar kunnen
wonen.

* Stec Groep 2017: cijfers voor de regio Alkmaar

Heiloo vergrijst en ondertussen wentelt de overheid steeds meer zorgtaken af op de inwoners.
Alleen al vanwege het toenemende beroep op de mantelzorg is het van belang dat oud en
jong, gezins- en familieleden bij elkaar in de buurt kunnen blijven wonen, Dichter bij elkaar
wonen voorkomt ook vereenzaming en het helpt ouderen langer zelfstandig te kunnen blijven
wonen.
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Met het oog op de vergrijzing en de verdubbeling van het aantal dementerenden pleit
Gemeentebelangen Heiloo voor een speciale, psychisch-geriatrische woon/zorginstelling in
Heiloo alsmede een Hospice in het kader van ‘Zorg op Maat en in de Buurt’.
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* Stec Groep 2017: cijfers voor de regio Alkmaar

Dezelfde Ladder voor Duurzame Verstedelijking staat alleen nieuwbouw buiten het
bestaande stedelijke gebied toe, als er binnenstedelijk geen mogelijkheden meer zijn. We
moeten onze kwetsbare open, groene ruimte sparen.
Gemeentebelangen Heiloo wil hier strikt de hand aan houden. De groene ruimte is geen
salami waar telkens een plakje van afgesneden kan worden.
Meteorologen voorspellen meer en heviger regenbuien. Ook Heiloo ontkomt niet aan de
klimaatverandering. Eind 2017 en begin 2018 staan grote delen van Zuiderloo en Zandzoom
onder water. Ook de parken aan de oost- en westkant zijn in deze periode veranderd in
modderpoelen. Met alle nieuwbouw en verdere verstening van de groene ruimte alsmede met
het toenemend aantal “tegeltuinen”, maar ook met het verdwijnen van bomen en struiken, is
het vermogen van Heiloo om water te bergen sterk afgenomen.
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Gemeentebelangen Heiloo acht het van belang om de komende jaren te anticiperen op
structureel meer regen in combinatie met een structurele afname van de waterbergings- en
afvoer mogelijkheden. In overleg met inwoners, hydrologen, HHNK en de gemeente dienen
maatregelen genomen te worden om wateroverlast in de toekomst te beperken. Wij denken
aan (tijdelijke) berging in de vorm van wetlands, herstel van oorspronkelijke waterlopen en
proactieve regulering grondwaterpeil.

3.4 Verkeer en vervoer
Heiloo ligt op een strandwal. Van oudsher zijn de noord-zuidverbindingen over deze
strandwal het belangrijkst als doorgaande wegen tussen Haarlem en Alkmaar. De oost-westverbindingen waren altijd minder relevant. Tot Heiloo ging uitbreiden met aan de ene kant
Plan Oost en Ypestein en aan de andere kant Mariënstein, Boekenstein en Heiloo West. Oostwestverbindingen zoals de Stationsweg en de Kerkelaan kregen daardoor veel meer verkeer te
verwerken dan waarvoor deze wegen ingericht zijn.

3.4.1 Aansluiting A9
Al 30 jaar wenst Heiloo een aansluiting op de A9. In tegenstelling tot hetgeen altijd gedacht
werd, blijkt deze aansluiting de dorpskern niet te ontlasten maar juist tot meer verkeer door
de dorpskern te leiden. Vooral dankzij het forensen- en recreatieverkeer naar de Egmonden.
De nu voorgelegde 10 verkeersscenario’s (inclusief de voorkeursvariant) om het extra verkeer
te verwerken, bieden geen van allen een oplossing die voldoet aan de verkeerstechnische
eisen; in elk scenario worden er op diverse wegen verkeerslimieten overschreden.
Bovendien vergen al deze varianten ingrijpende verkeersmaatregelen zoals de aanpassing van
de Kanaalweg en de Vennewatersweg, het instellen van inrijverboden voor de
Zevenhuizerlaan en Stationsweg vanuit het zuiden en éénrichtingsverkeer voor de Kerkelaan,
etc. Maatregelen die Heiloo minstens € 20 miljoen euro kosten.
Dat wil zeggen €20 miljoen bovenop de kosten van de afslag zelf van € 11,8 miljoen euro.
Terwijl de gemeenteraad in 2015 nog besloot dat deze kosten niet meer dan € 8,5 miljoen
zouden mogen bedragen!
Kosten die moeten worden opgebracht uit de nieuwbouw van woningen en bedrijven terwijl
daar onvoldoende actuele regionale vraag tegenover staat. Nieuwbouw die dan ook geen winst
maar miljoenen verlies zal opleveren!
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Naast de verkeerstechnische en financiële aspecten speelt mee dat voor deze afslag 17 hectare
uniek weidevogelgebied en Oer IJ gebied in het Heilooër Die moet worden opgeofferd. De
wet schrijft voor dat deze 17 hectare natuur gecompenseerd moet worden. Maandenlange
onderhandelingen hebben uitgewezen dat het compenseren van deze 17 hectare noch in
Heiloo zelf, noch tussen Heiloo en Castricum mogelijk is.
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Er zijn plannen gepresenteerd om extra rijstroken op de A9 aan te leggen tussen Uitgeest en
de afslag A9 (MIRT Onderzoek Noord West kant Amsterdam, oktober 2017). Dat betekent
een nog grotere aantasting van dit gebied. De hamvraag is dan of de nu voorgestelde afslag
dan niet letterlijk in de weg ligt!
Gemeentebelangen Heiloo staat op het standpunt dat de hoogste prioriteit gegeven dient te
worden aan veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid. We vinden dat eerst de huidige
verkeersproblematiek in de dorpskern opgelost moet worden. Vervolgens zal objectief moeten
worden vastgesteld of het huidige wegennet van Heiloo überhaupt in staat is om het extra
verkeer vanwege de Afslag A9 te verwerken in termen van veiligheid, leefbaarheid (uitstoot)
en duurzaamheid. En uiteraard ook in termen van financiële en milieutechnische haalbaarheid.
Daarbij wil Gemeentebelangen Heiloo de discussie op een ander niveau voeren. Het gaat om
duurzame mobiliteit. Ook andere vormen van vervoer, zoals de fiets en het OV, dienen in de
oplossing meegenomen te worden. Immers ook het MIRT onderzoek van de Provincie in NH
(oktober 2017) stelt dat “het vergroten van de wegcapaciteit door grote investeringen te doen
in weginfra op termijn weer tot nieuwe problemen zal leiden”.
Meer ruimte voor de fiets en het OV draagt bij aan een duurzame mobiliteit, grotere
verkeersveiligheid, een betere luchtkwaliteit en een gezonder leefklimaat.
Uiteraard wil Gemeentebelangen Heiloo hierbij het gebruik van elektrisch vervoer stimuleren;
auto’s, fietsen en scooters. In de dorpskern dient het langzame verkeer voorrang te krijgen op
het autoverkeer.
Het OV dient een aantrekkelijk alternatief te worden. Uitbreiding van de fietsenstalling en de
parkeermogelijkheden bij het station naast een betere bereikbaarheid van het station met OV
en buurtbus stimuleren het gebruik van de trein. Van belang is dat Heiloo een intercitystation
blijft.
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3.4.2 Geluidswal en geluidsschermen
De A9 veroorzaakt een structurele en toenemende geluidsoverlast, vooral voor de oostelijke
wijken van Heiloo. Al 25 jaar wordt gesproken over een geluidswal. Ondanks harde
toezeggingen is het voor de geluidswal gereserveerde geld weer terug overgeheveld naar de
Algemene Reserves. Tot ongenoegen van de bewoners.
Met het toenemend treinverkeer heeft Prorail besloten tot het plaatsen van een 1,5 meter hoog
geluidsscherm langs het spoor door Heiloo. Eveneens tot ongenoegen van de bewoners.
In het kader van welzijn dient extreme, schadelijke geluidsoverlast voorkomen cq.
teruggedrongen te worden door de overheid. Zeker als zij deze ook grotendeels veroorzaakt!
Het is aan de inwoners of zij het geluid als overlast beschouwen. Gemeentebelangen Heiloo is
daarom voorstander van een geluidswal langs de A9, maar ziet geen noodzaak voor het
plaatsen van geluidsschermen daar waar omwonenden dit niet nodig vinden en - in het geval
van de geluidsschermen van ProRail- ook niet willen.

3.4.3. Vliegverkeer
Het vliegverkeer boven Heiloo is de laatste jaren sterk toegenomen en daarmee de overlast
door vliegtuiglawaai en uitstoot. Met de ingebruikname van de Polderbaan is Heiloo onder de
start- en landingsroute komen te liggen. In 2017 zijn er, mede door de windrichting, 6,5%
oftewel 33.000 meer vliegbewegingen boven Heiloo geteld dan in 2016. Er zijn dan ook fors
meer klachten ingediend op het meldpunt. Sinds 2016 staat er een meetpunt op het dak van
het gemeentehuis en wordt de geluidsoverlast gemeten.
Met de omliggende gemeenten neemt Heiloo deel aan de Omgevingsraad Schiphol. In dit
overlegorgaan bespreken overheden, bewoners, de luchtvaartsector en ondernemers de
ontwikkelingen van Schiphol.
Gemeentebelangen wil dat Heiloo zich actiever èn effectiever in de Omgevingsraad Schiphol
opstelt. Tevens is het van belang dat bewoners periodiek geïnformeerd worden over de
ontwikkelingen rond Schiphol en de uitkomsten van de metingen.
Ook een actieve opstelling van inwoners draagt bij; u kunt overlast melden op
http://www.bezoekbas.nl/ of telefonisch via 020-6015555.
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4. Bestuurlijke Zaken
4.1 Samenwerking
Per 1 januari 2017 zijn de ambtelijke diensten van de gemeenten Heiloo, CastricumAkersloot-Limmen, Uitgeest en Bergen-Egmond-Schoorl (BUCH) samengevoegd. Of en
wanneer het na deze ambtelijke fusie tot een bestuurlijke fusie komt - tot één gemeente met
één college en één gemeenteraad- is niet bekend.
Wel bekend is dat de ambtelijke werkorganisatie nog niet de bezuinigingen van € 0.7 miljoen
heeft opgeleverd die voorspeld waren. Vooral de onvoorziene ICT en personeelsuitgaven
kosten Heiloo miljoenen. De BUCH werkorganisatie rapporteert dat de maximale tekorten op
de ‘egalisatierekening’ zo’n € 2,5 miljoen zullen zijn, eind 2018! Onderzoek van het Centrum
voor Onderzoek van de Lagere Overheden uit 2017 wijst uit dat ambtelijke fusies nauwelijks
tot besparingen leiden.
Wel betekent het dat de individuele gemeenten veel minder zeggenschap hebben over hun
eigen financiën. Zo moet Heiloo 31% van haar beleidsvrijheid over haar budgetten
overhevelen naar de BUCH werkorganisatie, waardoor er voor Heiloo aanmerkelijk minder
financiële speelruimte overblijft. Tot nu toe heeft Heiloo ruim € 20 miljoen naar de BUCH
werkorganisatie overgeheveld.

Gemeentebelangen Heiloo maakt zich niet alleen zorgen over de effectiviteit van de
werkorganisatie, maar ook over de kosten en vooral over de democratische controle van de
gemeenteraad op de werkorganisatie en de beleidsuitvoering.. Door de ambtelijke fusie staat
de gemeenteraad op grotere afstand van de uitvoering. Helemaal als de werkorganisatie
centraal contracten afsluit en aanbesteedt, hebben de individuele gemeenteraden daarop
minder invloed en controle dan voorheen.
Er dient een periodieke evaluatie van de ambtelijke werkorganisatie plaats te vinden waarbij
niet alleen de kosten en baten, maar ook de klant- èn de medewerkertevredenheid moeten
worden geëvalueerd.
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4.2 Gemeentefinanciën
Voorheen ontving Heiloo extra inkomsten uit de NUON aandelen. Vanaf 2017 is deze
inkomstenbron er niet meer en zijn de Rijksbijdrage, de gemeentelijke belastingen en de leges
de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente Heiloo.
4.2.1 Tering naar de nering
Ook Heiloo kan een euro maar één keer uitgeven. Ooit was Heiloo een welvarende gemeente.
Met een Algemene Reserve, het appeltje voor de dorst, van ruim € 27 miljoen in 2010 stonden
de gemeentefinanciën er rooskleurig voor. Sindsdien teert Heiloo in op haar Algemene
Reserves tot nog geen € 4 miljoen in 2014. Eind 2016 bedroegen de Algemene Reserves
€ 9,6 miljoen. Dit dankzij een grote meevaller: een wijziging in de boekhoudregels voor
gemeenten waardoor een bedrag van bijna € 7 miljoen vrijviel.

* Ontwikkeling Algemene Reserves

Gemeentebelangen Heiloo wil de Algemene Reserves de komende jaren opbouwen naar een
verantwoord niveau om tegenvallers in de bedrijfsuitvoering te kunnen opvangen èn om in
staat te zijn te anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen zoals toenemende vergrijzing
en op de klimaatveranderingen.
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De voorziene kosten voor de Aansluiting A9 overstijgen de Algemene Reserves en
Bestemmingsreserves van Heiloo. Met een totale reserve eind 2016 van € 23,3 miljoen en
verwachte uitgaven plus verliezen van bijna € 40 miljoen, stevent Heiloo af op een tekort van
ruim € 17 miljoen. Gemeentebelangen vindt de aanleg van de Aansluiting A9 dan ook
financieel absoluut onverantwoord.
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* Financiële gevolgen Overeenkomst Nieuwe Strandwal

4.2.2 Alleen verlieslatende projecten met aantoonbaar maatschappelijk belang
Gemeenten voeren tal van projecten zonder winstoogmerk uit. De overheid hoeft geen winst
te maken. De overheid is er juist voor om die voorzieningen en projecten te realiseren, waar
het bedrijfsleven niet in kan en wil investeren. Mits daar een duidelijk maatschappelijk
belang mee gediend wordt.
Zo zijn sociale woningbouwprojecten vrijwel altijd projecten waar de gemeente geld op
toelegt. Maar omdat daar een groot maatschappelijk belang tegenover staat, voert de
gemeente deze projecten toch uit.
In voorkomende gevallen kan sociale woningbouw gefinancierd worden uit andere
winstgevende (woningbouw) projecten. Een juiste combinatie van winstgevende en
verlieslatende projecten getuigt van een evenwichtig beleid.
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Echter ook op de woningbouwprojecten met duurdere woningen blijkt Heiloo fors verlies te
lijden. Zo leverde het Stationscentrum een verlies van € 6 miljoen op en bedraagt het
verwachte verlies op Zandzoom en Zuiderloo ruim € 3 miljoen. Ook op het bedrijventerrein
Boekelermeer lijdt Heiloo een verlies van € 2,5 miljoen. De Aansluiting A9 kost inmiddels
€ 11,8 miljoen. Terwijl ooit de maximale kosten op € 8,5 miljoen waren begrensd!
Gemeentebelangen Heiloo wil een heroverweging van de verlieslatende projecten en een
(her)toets op hun maatschappelijk belang. Zijn de betreffende woonwijken nodig voor de
actuele regionale vraag? Is er behoefte aan het bedrijventerrein, gezien het overschot van ruim
200 hectare aan bedrijventerreinen in de regio Alkmaar? Is het maatschappelijk verantwoord
om in te zetten op een Aansluiting A9 gezien het dreigende financiële tekort, de opoffering
van natuurgebied en de urgente noodzaak om het aantal autokilometers terug te dringen?
4.2.3 Regeren is vooruitzien
Demografische ontwikkelingen zijn voorspelbaar. Zo zal de babyboomgeneratie tussen 2025
en 2040 een groot beroep doen op de zorg. Tevens is bekend dat het aantal dementerenden
dan zal zijn verdubbeld naar 1200. Ook is bekend dat er een steeds grotere behoefte is aan
huisvesting voor alleenstaande ouderen van 75 jaar en ouder.
Gemeentebelangen Heiloo wil uit de niet uitgegeven budgetten voor de zorg, een reserve
vormen voor ‘Zorg op Maat èn in de Buurt’ voor ouderen. Om hieruit op termijn de
voorzieningen voor ouderen incl. dementerenden in de eigen wijk te kunnen realiseren.

* Stec Groep 2017: cijfers voor de regio Alkmaar

Het klimaat verandert. Er zal meer regen vallen en de stormen zullen heftiger worden. Dit
stelt eisen aan huisvesting, waterafvoer en –berging en aan de veiligheid.
Het college heeft onlangs besloten om de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen voor
Zandzoom en Zuiderloo aan te wenden voor de financiering van de Aansluiting A9.
Uit deze voorziening worden onder meer de riolering en de waterafvoer en –berging
gefinancierd.
Gemeentebelangen Heiloo voorziet een gat in de financiering van de projecten Zandzoom en
Zuiderloo, temeer omdat juist de wateroverlast in Zandzoom en Zuiderloo het hoogst is van
Heiloo. Er dienen structurele oplossingen gezocht te worden en daarvoor dienen nu reeds
middelen gereserveerd te worden.
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4.3 Werk en inkomen
Heiloo was ooit een dorp met veel renteniers. Nu is Heiloo vooral een dorp met veel forensen.
De inkomens in Heiloo liggen relatief hoog en worden voor het overgrote deel buiten Heiloo
verdiend.
De inwoners van Heiloo horen bij de rijkste van Nederland. Ze hebben gemiddeld €27.300
euro per persoon per jaar te besteden. Zo’n 16% van de mensen uit Heiloo hoort bij de rijkste
10% van Nederland.. Helaas leeft ook 4,8% van de huishoudens in Heiloo in armoede, en dat
is meer dan in Castricum (3,9%) en Uitgeest (3,6%).
De werkloosheid in Heiloo is lager dan 5,0%. Vrouwen zijn iets meer werkloos dan mannen
en de meeste werklozen zijn laag opgeleid (ruim 8 %).
Gemeentebelangen Heiloo vindt dat in een welvarende gemeente als Heiloo geen plaats is
voor armoede. Wij pleiten voor een gericht armoedebeleid en het toegankelijk maken van
voorzieningen voor mensen met een kleine beurs. Juist in de huidige participatiemaatschappij
gaat het om meedoen. Armoede mag geen belemmering zijn om actief deel te kunnen nemen
aan de samenleving. Sponsoring, sport- of cultuurpas of gerichte maatschappelijke
ondersteuning kunnen een oplossing bieden.

4.3.1 Sociale aanbesteding
Met de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten, mogen gemeenten de zorg en
huishoudelijke ondersteuning zelf inkopen. Gemeenten hebben de thuiszorgorganisaties na
2015 schandalig lage tarieven afgedwongen. Thuiszorgorganisaties als TSN zijn daardoor
failliet gegaan. Medewerkers kwamen op straat te staat of moesten elders aan de slag. Tegen
een veel lager salaris voor hetzelfde of meer werk. Zorgbehoevenden kregen minder zorg en
verloren hun vertrouwde zorgverleners.
In de jeugdzorg dreigt nu hetzelfde te gebeuren als eerder in de thuiszorg. De gemeente
Heiloo, tezamen met andere regiogemeenten, zet diverse jeugdhulporganisaties onder druk
om de tarieven voor 2018 te verlagen tot ruim 29% onder de handreiking die de Vereniging
Nederlandse Gemeenten voorstelt.
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Gemeentebelangen is van mening dat de gemeente zich als een sociaal en betrouwbaar
werkgever moet opstellen en moet aanbesteden conform het huidige BUCH Inkoop- en
Aanbestedingsbeleid,. Vanuit een machtspositie uurtarieven bedingen die ver onder de
handreiking van de VNG liggen, past niet in dit beleid! Zorg- en hulporganisaties maar ook
andere werknemers dienen een redelijke, passende vergoeding te krijgen voor hun
dienstverlening. Dat houdt niet alleen deze organisaties uit de faillissementszone, maar
betekent ook een koopkrachtige vraag van de werknemers en dus een impuls voor de lokale
economie.
4.3.2 Duurzame aanbesteding
Ook Heiloo dient zich te houden aan de nationale en internationale (Europese)
aanbestedingsregels. De gemeente Heiloo heeft geen eigen lokaal aanbestedingsbeleid. Van
kracht is het Inkoop en Aanbestedingsbeleid van BUCH. BUCH-gemeenten en de
werkorganisatie behoren op doelmatige, rechtmatige en integere wijze in te kopen, zodat
gemeenschapsgelden op verantwoorde en controleerbare wijze worden aangewend en besteed.
Gemeentebelangen Heiloo pleit voor aanbesteding aan duurzaam werkende, lokale bedrijven
met oog op het ondersteunen van de lokale economie en het terugdringen van het aantal
autokilometers. Hierbij dienen uiteraard de wettelijke aanbestedingsregels en de integriteit in
acht te worden genomen.

4.3.3 Wet normering topinkomens
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden.
Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. In de WNT worden bezoldigingen
en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen waarop de wet van toepassing
is genormeerd en openbaar gemaakt. De bezoldigingsmaxima worden jaarlijks geïndexeerd.
Helaas huurt de gemeente Heiloo rechtstreeks of via de BUCH werkorganisatie nog te vaak
dure externen in zonder te kijken of de overeengekomen inhuurcontracten voldoen aan de
WNT. Gemeentebelangen Heiloo vindt dat ook de gemeente aan de WNT moet voldoen. Het
argument dat de hoge tarieven gelden voor slechts een beperkt aantal uren achten wij niet
valide; de contracten dienen herberekend en getoetst te worden op jaarbasis.
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Ook de Gemeentelijke Regelingen, zoals de regelingen met de Huisvuilcentrale (HVC)
Alkmaar, waarin Heiloo deelneemt als aandeelhouder, dienen te voldoen aan de WNT.
Waarom verdient een directeur van de HVC meer dan een minister?

4.4 Ondernemers
Zonder consumenten geen ondernemers en zonder ondernemers geen producten en diensten
om te consumeren. En geen banen, stageplaatsen en leerwerkplekken. In een gezonde, vitale
dorpseconomie zijn lokaal aanbod en lokale vraag met elkaar in evenwicht. Ook op de
langere termijn.
Gemeentebelangen Heiloo vindt dat ondernemen meer in het teken moet staan van
duurzaamheid. Wij geven de voorkeur aan de nieuwe economie: het produceren van
producten en diensten die bijdragen aan verduurzaming van de samenleving door innovatieve
en/of energiebesparende productie- en transportmethoden.
Speciale aandacht wil Gemeentebelangen Heiloo geven aan het zakelijk verkeer.
Ondernemers als werkgevers kunnen hun personeel stimuleren de auto minder te gebruiken en
de fiets of de trein meer te gebruiken. Ondernemers kunnen de files beïnvloeden met flexibele
werk– en transporttijden. Meer samenwerking op gebied van personen en goederenvervoer
kan het aantal individuele ritten terugdringen. En uiteraard kunnen de ondernemers een
belangrijke bijdrage leveren aan de overstap van fossiele brandstof naar elektrisch vervoer.
Hierbij wil Gemeentebelangen Heiloo de ondernemers faciliteren met minder regels en
minder bureaucratie.

4.4.1 Middenstand in de buurt
In een vitale, gezonde economie vormt de middenstand de motor. Heiloo heeft drie
winkelcentra en drie bedrijventerreinen speciaal voor het midden- en kleinbedrijf. Zowel in
de winkelcentra als op de bedrijventerreinen is sprake van langdurige leegstand. Net als in
heel Nederland en in de regio Alkmaar is er ook in Heiloo sprake van een overaanbod aan
winkelvloeroppervlak, kantoor – en bedrijfsruimtes.
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Het overaanbod van winkeloppervlak loopt terug, niet vanwege meer winkels, maar vanwege
het omzetten naar horeca en naar woningen, aldus Locatus. De STEC Groep ziet minder
aanbod van bedrijventerreinen vanwege het uit de markt nemen van onverkoopbare en
onverhuurbare ruimte en het steeds meer ombouwen naar woningen.
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Mede gezien de opkomst van internet, telewerken en werkplekdelen ziet Gemeentebelangen
Heiloo de vraag naar winkel-, bedrijfs- en kantoorpanden structureel dalen. Wij pleiten voor
een kleinschaliger, op de buurt gerichte aanpak: basisvoorzieningen dienen dichtbij en goed
bereikbaar te zijn. Juist met het oog op een vergrijzende bevolking en dus krimpende
beroepsbevolking.
Meerdere grootschalige centra met leegstand zijn niet uitnodigend, noch voor de consument,
noch voor de ondernemers. De functie van panden met langdurige leegstand dient te worden
omgezet naar ruimte waar wel vraag naar is.
4.4.2 Lokale werkgelegenheid
De belangrijkste werkgevers in Heiloo zijn de lokale overheid en de lokale ondernemers.
Degenen die er werken zijn overwegend Heilooërs.
Gemeentebelangen Heiloo vindt dit een goede zaak omwille van het terugdringen van het
aantal autokilometers en reistijden en zal de lokale werkgelegenheid voor Heilooërs zoveel
mogelijk stimuleren.
Om Heiloo aantrekkelijk te houden voor jongeren wil Gemeentebelangen Heiloo speciale
aandacht geven aan leerwerkplekken en stagemogelijkheden en werk voor Wajongeren. We
treden graag in overleg met de lokale ondernemers over hoe wij meer werkplekken voor
jongeren kunnen creëren en hoe de gemeente dit kan faciliteren.
4.4.3 Mobiliteit en Bereikbaarheid
De Aansluiting A9 leidt, tegen eerdere verwachtingen in, niet tot minder maar juist meer
verkeer door de dorpskern.
Momenteel wordt een Verkeersplan ontwikkeld bestaande uit een tiental scenario´s om deze
extra verkeersstroom goed door Heiloo te leiden.
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Het Voorkeursscenario betekent, komende vanaf het zuiden, een afsluiting van de
Zevenhuizerlaan en de Stationsweg. Tevens een inrijverbod voor de Willibrordesweg vanaf
de Kerkelaan voor degenen die van de Kennemerstraatweg afkomen.
Invoering van deze verkeersmaatregelen betekent dat vele inwoners dagelijks kilometers
moeten omrijden. Station, het Stationscentrum, het Loo, vele culturele en sportvoorzieningen
worden slechter bereikbaar.
Tot op heden heeft het huidige college geweigerd om scenario´s zonder Aansluiting A9 te
onderzoeken; scenario’s zonder Aansluiting A9 wenst dit college niet te overwegen.
De Aansluiting A9 wordt gemotiveerd vanuit de “oude economie” met veel woonwerkverkeer. Gemeentebelangen Heiloo wil een heroverweging van het maatschappelijk
belang van de Aansluiting A9 , zowel voor nu als voor in de toekomst.. Ook zonder afslag kan
een gemeente zich prima profileren als vestigingsplaats, juist vanwege het ontbreken van een
afslag.
Wij vinden dat er onvoldoende rekening is gehouden met toekomstige ontwikkelingen; het
nieuwe werken, krimpende beroepsbevolking, rekeningrijden, etc.
Daarom wil Gemeentebelangen Heiloo dat eerst een Verkeersplan wordt ontwikkeld voor de
huidige problematiek in Heiloo op de Stationsweg en de Kerkelaan zonder Aansluiting A9.
Vervolgens dient objectief en onafhankelijk vastgesteld te worden of Heiloo de Aansluiting
A9 echt nodig heeft èn of de dorpskern van Heiloo überhaupt de extra verkeersstromen aan
kan. En wat dit betekent voor de bereikbaarheid van het station, de winkelcentra en andere
voorzieningen.

4.5 Lokale democratie
Nederland kent sinds het begin van deze eeuw een ‘Duaal Stelsel’ in de politiek. Het bestuur
is er om te besturen en de volksvertegenwoordigers dienen het bestuur te controleren. Voor
de lokale democratie geldt dit met ingang van de invoering van de Wet dualisering
gemeentebestuur in 2002 ook. Dat betekent dat wethouders niet langer tegelijkertijd lid van de
raad zijn. Ook hoeven wethouders niet meer eerst tot raadslid gekozen te worden; het idee is
dat men zodoende meer capabele bestuurders aan kan trekken.
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Het betekent ook dat de gemeenteraad niet langer zelf zal meebesturen maar het bestuur veel
meer moet gaan controleren. De raad heeft naast deze controlerende taak ook een
kaderstellende taak.
Gemeentebelangen Heiloo is van mening dat het dualisme in Heiloo niet functioneert. Een
college van B&W, het bestuur, dat uit dezelfde partijen bestaat als de coalitie, de meerderheid
in de gemeenteraad, blijkt onvoldoende kritisch te worden beoordeeld, laat staan
gecontroleerd.
Er is behoefte aan een gemeentelijke vernieuwing. Met een gemeentebestuur dat niet óver de
gemeenschap gaat, maar er juist middenin staat. Want nergens meer dan in dorpen, buurten,
wijken en steden ervaren we maatschappelijke tegenstellingen èn maatschappelijke
betrokkenheid. Juist degenen die bij de gemeente werkzaam zijn merken dat inwoners meer
invloed willen in het publieke domein. Samenleven binnen de gemeente geeft bij uitstek
voeding aan nieuwe democratische verhoudingen. Er kunnen andere democratische manieren
ontstaan, die ‘het volk’ niet alleen vertegenwoordigen, maar vooral ook verbinden. Zodat
burgers in staat zijn over wezenlijke onderwerpen met elkaar te beraadslagen en te beslissen.
Op een manier die ook diversiteit en algemeen belang voldoende borgt. Een goede aansluiting
tussen representatieve en participatieve democratie kan de sleutel hiertoe zijn. Met als gevolg:
meer draagvlak en draagkracht voor besluiten. Gemeentebelangen Heiloo wil zich hiervoor
inzetten.

4.5.1 Transparante politiek
Met transparantie bedoelen wij openheid binnen het gemeentebestuur; zowel het college van
burgemeester en wethouders als de gemeenteraad. Daarbij gaat het niet alleen om de regels en
doen wat de Gemeentewet minimaal voorschrijft ten aanzien van “openbaarheid”, maar ook
om het denken en het doen. De mentaliteit.
In de gemeente Heiloo vraagt het college te pas en te onpas geheimhouding van de
gemeenteraad. Het college heeft op grond van de Gemeentewet de plicht om de gemeenteraad
te informeren; alleen met de juiste en volledige informatie kan de gemeenteraad haar
taakstellende en controlerende taak uitvoeren.
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Over zaken waarvoor het college geheimhouding vraagt, kan niet in openbaarheid in de
gemeenteraad gesproken worden. Inwoners zullen daar al helemaal niet over geïnformeerd
mogen worden. Gemeentebelangen Heiloo stelt dat geheimhouding dan ook alleen mag
worden gevraagd en ingesteld, wanneer dit wettelijk noodzakelijk is. Al datgene dat niet op
grond van de wet geheim moet zijn, dient openbaar te zijn; fysiek of digitaal toegankelijk èn
controleerbaar!
Gemeentebelangen Heiloo pleit er ook voor dat de vergaderingen van de Gemeenteraad en de
Raadscommissies via een lokale TV zender / internetkanaal gevolgd kunnen worden.
De gemeentelijke archieven dienen openbaar en beter ontsloten te worden.
4.5.2 Inspraak
Naarmate de overheid zich meer en meer terugtrekt, komen er meer en meer taken en
verantwoordelijkheden op het bordje van de burger te liggen. We noemen dit de
participatiemaatschappij.

Gemeentebelangen Heiloo vindt dat bij meer taken en verantwoordelijkheden krijgen, meer
participeren, ook meer zeggenschap over die taken en verantwoordelijkheden hoort.
Het is van tweeën één!
In een democratie waarin de overheid steeds meer inbreng van de burger verwacht
- zelfredzaamheid, participatie- hoort ook meer invloed op de besluitvorming.
Mensen willen kunnen meedenken en meebeslissen over de zaken die hen aangaan!
Heiloo kent volgens de gemeentelijke website vier inspraakmogelijkheden: het
burgerinitiatief, contact met de gemeenteraad, het inspreekrecht en het raadgevend
referendum. Opmerkelijk is dat twee belangrijke mogelijkheden niet op de website van de
gemeente vermeld staan: de enquête en het referendum.
Gemeentebelangen is een voorstander van enquêtes om weten wat er leeft in Heiloo. Wij zijn
voorstander van referenda om Heilooërs een stem te geven over belangrijke zaken die hen
persoonlijk raken.
Eens in de 4 jaar gemeenteraadsverkiezingen vinden wij niet voldoende. Zeker niet als
verkiezingsprogramma’s sneuvelen in de coalitieonderhandelingen en raadsleden met zetel en
al overstappen naar andere partijen of hun eigenbelangen dienen.
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De grote voordelen van enquêtes en referenda zijn dat:
 de stem/mening van iedere (kiesgerechtigde) burger over een bepaald thema kan
worden gevraagd en gegeven,
 de uitkomsten niet gebonden zijn aan partijen of partijpolitiek,
 bij zwaarwegende en urgente zaken ook in de perioden tussen verkiezingen in, de
burger zijn of haar stem/mening kan geven,
 bij referenda altijd een onafhankelijke referendumcommissie moet worden ingesteld
die zorg draagt voor een zorgvuldige formulering van de vraag èn die de burger
objectief en volledig moet informeren over de voors en tegens; er komt dus meer
onafhankelijke informatie beschikbaar waardoor de burger een gedegen keuze kan
maken.
Uiteindelijk zijn wij als Gemeentebelangen Heiloo uw gekozen vertegenwoordigers en als wij
weten wat u wilt, kunnen wij nog meer voor u doen!
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Wij zijn benieuwd wat u van ons verkiezingsprogramma vindt!
Heeft u ideeën, suggesties ? Mail ons !
Gemeentebelangenheiloo@gmail.com
Wilt u lid worden? Of ons op een andere manier steunen?
Laat het ons weten! U kunt zich aanmelden via onze website
www.gemeentebelangenheiloo.nl/contact

Voor een sociaal,
groen
en duurzaam Heiloo!
Verkiezingsprogramma 2018-2022

