Beste Dorpsgenoten,
Op 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.
Waar staat Heiloo-2000 voor?
Heiloo-2000 richt zich heel duidelijk op de Heilooër gemeenschap en haar omgeving, niet op het berijden
van traditionele linkse of rechtse stokpaardjes. Het gaat ons om Heiloo, dit doen we al bijna 50 jaar en
inmiddels is ruimschoots bewezen dat HEILOO-2000 van vaste waarde is voor ons dorp. Met uw vertrouwen
blijven wij dit ook doen.
Verantwoordelijkheid
Door deel te nemen aan het college en een wethouder daarvoor te hebben geleverd heeft HEILOO-2000 de
afgelopen vier jaar in de gemeenteraad verantwoordelijkheid genomen, inzet getoond en haar steentje(s)
bijgedragen. Ons uitgangspunt daarbij is om, hoe ingewikkeld de materie soms ook is, oplossingen te vinden
en daarbij in goed overleg tot overeenstemming te komen en compromissen te sluiten.
Daarom ook een groot compliment voor onze wethouder die de afgelopen periode keihard heeft gewerkt om
de visie, doestellingen en programmapunten van HEILOO-2000, zoals verwoord in het coalitieakkoord, om
te zetten in concrete plannen en resultaten. In het licht hiervan bedanken wij de coalitiepartners, de griffie,
de ambtenaren en ook de oppositiepartijen voor de goede samenwerking in de afgelopen periode.

Zetelverlies
Maar die afgelopen periode is op enkele punten ook niet makkelijk geweest. Door uiteenlopende
standpunten binnen de fractie hebben we afscheid van enkele fractieleden moeten nemen. Deze leden,
indertijd gekozen op de lijst van HEILOO-2000 hebben hun zetels, in tegenstelling tot gemaakte afspraken,
niet ter beschikking gesteld, maar zich als nieuwe partij gevestigd. Niet prettig en niet netjes. Maar goed, ook
wij hadden dan, overigens met de beste bedoelingen, al terugkijkend niet iemand moeten opnemen. Tja,
daar leer je van. Op ons initiatief zijn er maatregelen genomen om het lastiger te maken dat raadsleden zich
tijdens een lopende raadsperiode aansluiten bij andere partijen en minder (financiële) faciliteiten krijgen.

Inzet
Bij HEILOO-2000 staat kwaliteit voorop binnen de raad en de raadscommissies, onze mensen weten wat er
van ze verwacht wordt, tonen initiatief en creativiteit en beschikken over inhoudelijke kennis ten aanzien van
complexe en belangrijke zaken die ons dorp en de mensen aangaan.
Met de gehele fractie hebben wij de inzet, kennis en het enthousiasme om u en ons prachtige dorp te mogen
en blijven dienen. Samen met u zetten wij graag nieuwe stappen voor de toekomst.
Doet u mee? Tot 21 maart!
Met hartelijke groet,
Mede namens bestuur, fractie en leden van HEILOO-2000.

Corrie Konijn, fractievoorzitter.

Inleiding
Regeren is vooruitzien, maar voordat wij ons verkiezingsprogramma aan u voorleggen, willen wij eerst even
in de achteruitkijkspiegel terugblikken op de afgelopen periode waarin HEILOO-2000 het nodige in Heiloo
heeft weten te realiseren.
Zoals in ons verkiezingsprogramma 2014 aangegeven, hebben wij:
- een geluidsmeetpunt vliegtuiglawaai
gekregen in Heiloo;
- voortgang gemaakt met het scheiden
van afval;
- nu ook een referendumverordening
achter de hand;
- de nota dierenwelzijn aangenomen;
- het behoud van zwembad 't Baafje
weten te realiseren;
- de hondenbelasting weten af te
schaffen;
- de scholen betrokken bij het
raadswerk;
- het behoud van theater De Beun
kunnen waarborgen;
- het Trefpunt weten te behouden;
- een verlaging van de eigen bijdrage
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
aangenomen gekregen;
- de transformatie van het GGZgebouw tot een bruisend en gezellig
zakencentrum, inclusief de terugkeer
van een Heilooër VVV, kunnen
ondersteunen;
- een bijdrage mogen leveren aan een
groeiende bedrijvigheid op de
Boekelermeer;
- het accommodatiebeleid verder
vormgegeven;

het winkelcentrum het Hoekstuk een
nieuwe fase laten ingaan;
de deregulering van de Algemene
Plaatselijke Verordening gerealiseerd;
de aansluiting A9 - eindelijk - van de
grond gekregen;
de spoorwegondertunneling bij de
Vennewatersweg erdoor gekregen;
woningbouwprojecten tot de fase van
realisatie gebracht;
adequate sociale woningbouw van
ruim 40% over heel Heiloo,
waaronder op het oude
industrieterrein Oosterzij maar liefst
87% sociale woningbouw;
de schoorsteen op het Campina
terrein weten te behouden;
voortzetting van het onderzoek rond
geluid beperkende maatregelen plan
Oost in gang gezet;
het verlichte stegen project opgepakt;
de Kapellaan open weten te houden
bij de aansluiting op de A9;
meer aandacht voor eenzame
ouderen op de agenda gekregen;
het jongerencentrum BUKBUK weer
bij de doelgroep gebracht.

Vanzelfsprekend zijn deze punten in goede en constructieve samenwerking met de coalitiepartners tot stand
gekomen, maar het is goed te realiseren dat HEILOO 2000 zeker haar stempel heeft weten te drukken op
het gemeentebeleid.
Tevens heeft HEILOO-2000 een eerste aanzet gegeven om de zogenaamde ‘vergeten plekken’ aan te
pakken. Leegstaande gebouwen of braakliggend terrein zoals de hoek Zevenhuizerlaan, het oude Wegenaar
gebouw aan de Kennemerstraatweg, de Noordergeestkerk, hebben we - door de eigenaren te benaderen en
met hen in overleg te treden - verfraaiing van deze plekken weten te bewerkstelligen. Een motie heeft ertoe
geleid dat de gemeente haar rol weer pakt en de herontwikkeling in gang zet.
Toch is er geen reden om rustig achterover te leunen. Er zijn punten op onze verlanglijst die we nog niet
hebben kunnen realiseren. Dat zijn de zaken de we meenemen in dit nieuwe verkiezingsprogramma. Zo
blijven wij de nadruk leggen op de Heilooër waarden, zoals die passen bij HEILOO-2000 als enige - ervaren
- lokale partij.

Verkiezingsprogramma HEILOO-2000; ‘samen stappen zetten’
Introductie
Heiloo staat hoog genoteerd als een van de fraaiste dorpen van Nederland. Logisch, want het is uitermate
prettig wonen en leven in deze mooie, groene omgeving. Daar hebben wij in de loop der jaren zeker ons
steentje aan bijgedragen, maar wat gaan wij doen om die positie minimaal te handhaven en maximaal te
verbeteren? Ons vorige verkiezingsprogramma betrof een veelheid aan onderwerpen, acties en
bespreekpunten. Wij hebben ervoor gekozen het meer thematisch in te richten.
Wij hanteren hiervoor een drietal thema’s:
Leefbaarheid,
waarbij wij ingaan op:
* kwaliteit van leven
* welbevinden van de
inwoners.

Geborgenheid,
waarbij wij ingaan op:
* zorg en welzijn,
* veiligheid
* nodige en gewenste
voorzieningen.

Bereikbaarheid,
waarbij wij ingaan op:
* economische facetten
* omgevings- en
verkeerzaken.

Op beknopte wijze hebben wij bij elk van deze onderdelen een aantal speerpunten (concrete acties of
doelstellingen), visies (meningen en uitgangspunten) en overwegingen (te agenderen zaken) geformuleerd.
Natuurlijk zijn er nog veel meer zaken die in het dorp van belang zijn, maar op deze wijze denken wij een
overzichtelijk, solide en met name realistisch programma voor u te hebben opgesteld. Zeker voldoende
redenen om HEILOO-2000 te blijven steunen bij de komende Gemeenteraadsverkiezingen.
Algemeen
Heiloo komt in het onderzoek van ELSEVIER over de meest aantrekkelijke gemeenten op plaats 15. Een
prachtige score waar we trots op mogen zijn, want goed en prettig wonen is een mix van wonen, werken,
onderwijs, zorg, veiligheid, cultuur, rust en ruimte. Die positie willen we vasthouden en, als het even kan,
verbeteren. Er zal de komende jaren natuurlijk veel gaan veranderen, toch wil HEILOO-2000 ook zaken
onveranderd laten en behouden. We koesteren wat goed is, werken actief aan positieve aanpassingen en
innovaties, zaken waar we al jaren pal voor staan:
Zelfstandig waar het kan, samen waar het moet.
Heiloo is sinds het begin van 2017 een onderdeel van de BUCH. In deze werkorganisatie werken ruim 700
medewerkers van de gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Dit noemen we een ambtelijke fusie.
De 4 gemeenten blijven hierbij bestuurlijk zelfstandig. HEILOO-2000 kan zich vinden in de ambtelijke fusie,
maar wil niet overgaan tot een bestuurlijke fusie waarbij de gemeenten samensmelten. Wij willen onze
zelfstandigheid als Heiloo zoveel mogelijk behouden, maar staan open voor verdere samenwerking binnen
de BUCH, daar waar het gezamenlijke voordelen of toegevoegde waarde biedt. Een punt van zorg is wel dat
er met de toename van kleinere partijen een versnippering in de Gemeenteraad plaatsvindt. Hierdoor wordt
het lastiger om met een eenduidig en krachtig geluid in BUCH verband de belangen van Heiloo te kunnen
verdedigen en om zo onze Heilooër ‘couleur locale’ te bewaren. Als er iets is waar HEILOO 2000 zich de
afgelopen decennia hard voor heeft gemaakt, dan is dat wel onze ‘couleur locale’. Omdat Heiloo sommige
zaken op ‘zijn Heiloo’s’ doet, heeft juist dat ons dorp tot een van de fraaiste gemeentes van het land
gemaakt.
De BUCH moet kwaliteit leveren
In totaal werken in deze werkorganisatie ruim 700 medewerkers afkomstig uit de 4 erin samenwerkende
gemeenten. Deze ambtelijke fusie heeft tot doel de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, de
kwetsbaarheid te verminderen en de kosten te beheersen. Het jaar van de start - 2017 - stond in het teken
van “samen” en de “basis op orde”. Het is gebleken dat de BUCH-werkorganisatie nog geen soepel lopende
machine is en we hebben moeten vaststellen dat de dienstverlening op onderdelen te wensen overlaat en er
extra inzet van mensen en geld nodig is om “de winkel draaiende te houden”. Wij zijn van mening dat er eind
2018, begin 2019 een goede operationele organisatie moet staan, waarmee de beloofde efficiency
voordelen kunnen worden gerealiseerd. Uiteindelijk was dat de bedoeling van de ambtelijke fusie.
In 2018 is de bijdrage van Heiloo aan de werkorganisatie de BUCH een kleine € 13 miljoen. Mede in het licht
van bovenstaande zal HEILOO-2000 zéér kritisch blijven richting de BUCH-werkorganisatie. We hebben
begrip voor aanloopproblemen, maar ons geduld is niet eindeloos.
Financieel beleid
In aansluiting op bovenstaande, HEILOO-2000 is zich er altijd terdege van bewust dat het geld door de
gemeente uitgegeven, “ons” geld is. Belastinggeld dat is opgebracht door haar inwoners. Daarmee moeten
we heel zorgvuldig omgaan. We hebben een gezonde financiële huishouding en schrijven ook in de
komende jaren zwarte cijfers. Dit ondanks alle grote investeringen die aan de orde zijn. Daarnaast hebben

we een stevige financiële reservepositie. Dat wil niet zeggen dat we achterover kunnen gaan leunen, neen,
absoluut niet, wij zullen scherp moeten blijven op de geldstromen in de gemeente. Geld uitgeven aan
gewenste of noodzakelijke voorzieningen voor ons dorp is prima, maar we moeten ook wat achter de hand
houden voor mindere tijden en het opvangen van tegenvallers.
Open deuren
Ook al zijn het open deuren, het kan geen kwaad een paar standpunten opnieuw te vermelden. Heiloo is een
dorp met gratis parkeervoorzieningen, maar elke keer zijn er mensen die voorstellen om over te gaan op
betaald parkeren. Wat ons betreft blijft het parkeerbeleid in Heiloo onverkort gericht op – weliswaar met
blauwe schijf – gratis parkeren.
Hetzelfde geldt voor hoogbouw. Heiloo heeft een eigen dorps karakter, met onder meer de kenmerkende
punthuisjes. Dat geeft ons dorp sfeer en een eigen gezicht. Mede daarom willen wij geen verdere hoogbouw
realiseren, dus ‘driehoog’ is voor ons dorp hoog genoeg.
Burgerparticipatie
HEILOO-2000 is een sterk voorstander van het ‘klankborden’ met de Heilooër bevolking. De afgelopen
periode zijn er een aantal projecten geweest waarbij de gemeente in samenspraak met een klankbordgroep
uit een wijk of het dorp tot goede resultaten is gekomen. Ook al kunnen we het nooit iedereen naar de zin
maken, we zien wel dat bewoners heel goed in staat zijn hun wensen en verlangens te verwoorden en de
gemeente te adviseren in wat de beste aanpak is. Dit is al sinds jaar en dag een van de bestaansredenen
van HEILOO-2000 en dat willen wij elke keer weer een stapje verder brengen voor de toekomst.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, zo luidt een bekend spreekwoord. Het is voor de jeugd ook een deel
van hun opvoeding en ontwikkeling om een stukje maatschappelijk en politiek besef op te doen. Daarom
vindt HEILOO-2000 het een goed initiatief om een ‘jeugdraad’ met scholieren uit het middelbaar onderwijs te
formeren, die te horen en te respecteren.

LEEFBAARHEID
Woningbouw
Heiloo groeit en bloeit en de nieuwe wijken die het dorp rijker wordt komen snel tot ontwikkeling. De
woningbouwmarkt zit sterk in de lift en er is een groeiende behoefte naar vraaggericht bouwen. Maar
HEILOO-2000 wil verder kijken dan dat en wil ook faciliteiten voor alternatieve woonvormen en innovaties,
zoals de zo genoemde Tiny houses, gaan onderzoeken. Dat is niet makkelijk binnen de huidige wet- en
regelgeving, maar deze nieuwe trend is met name voor jongeren een zeer populaire manier om hun eerste
zelfstandige huisvesting te realiseren. Daarnaast pleit HEILOO-2000 er ook voor om het realiseren van
Kangoeroe – of zorgwoningen – bij of in uw eigen huis mogelijk te maken. Heiloo vergrijst en wij willen dat
mensen zo lang als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De Kangoeroe of zorgwoningen sluiten daar
goed op aan.
HEILOO-2000 is er voorstander van dat corporaties en projectontwikkelaars zich meer gaan bezighouden
met het ontwikkelen van woningen waarin wonen en zorg kunnen worden gecombineerd, ook in de nieuwe
wijk Zandzoom.
Een ander punt is het lotingsysteem bij toewijzing van nieuwe woningen aan potentiele kopers. Het huidige
systeem is weinig transparant en biedt vaak veel reden tot discussie. HEILOO-2000 is van mening dat het
huidige lotingsysteem aan sterke verbetering of volledige revisie toe is.
Ten aanzien van huurwoningen wil HEILOO-2000 erop toezien dat de voorgenomen sloop van oudere
huurwoningen geen verkapte huurverhoging inhoudt. Om de voorraad van huurwoningen op peil te houden
vindt HEILOO-2000 dat huurwoningen niet meer mogen worden verkocht. Wij willen nieuwe woningen niet
tegenhouden, maar nieuwbouw van oude huurwoningen mag en kan er niet toe leiden dat voor de huidige
huurders een financieel onhaalbare situatie ontstaat, tenzij het inkomen de grondslag is voor de
huurbepaling. HEILOO-2000 is geen voorstander van ‘scheefwonen’ en wij zijn voor het rechttrekken
daarvan.
Een nieuwe omgevingswet
Een van de grootste uitdagingen die op ons afkomt, is de nieuwe Omgevingswet, die naar alle verwachting
in 2019 in werking zal treden. Deze wet integreert ongeveer 26 wetten op het gebied van de fysieke
leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als: bouw, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening,
monumentenzorg en natuur. Deze wet heeft onmiskenbaar effect op de leefbaarheid in ons dorp. Wij zien
het als uitdaging en onze verantwoordelijkheid om deze wet zo leefbaarheidspositief mogelijk op Heiloo toe
te passen.
Met deze nieuwe wet gaan we van 117 Algemene Maatregelingen van Bestuur en vele andere regelingen
naar 4 Algemene Maatregelingen van Bestuur. Deze oude wetten zijn veelal sectoraal opgebouwd en
verhouden zich niet meer tot de behoeften van deze tijd. Met de Omgevingswet wil de overheid het wettelijk
systeem ‘eenvoudiger & beter’ maken. Voor de gemeentes en ketenpartners zal er nogal wat gaan
veranderen. Zo zullen de huidige werkprocessen en instrumenten moeten worden aangepast. Hetzelfde
geldt ook voor de onderliggende informatiehuishouding.
Deze nieuwe wet zal veel van ons vragen, maar niettemin sluit deze uitdaging goed aan bij de
ontwikkelopgave van de organisatie de BUCH om meer van buiten naar binnen te werken; ‘zelfstandig waar
het kan en samen waar het moet’. Kortom, een gezamenlijke aanpak maar met behoud van onze ‘couleur
locale’. HEILOO-2000 ziet erop toe dat de werkprocessen en instrumenten op een zodanige wijze worden
aangepast dat het voor alle betrokkenen een positief effect zal krijgen.
Handhaving
Iedereen wil dat er streng wordt gehandhaafd…, maar niemand wil zelf streng worden gehandhaafd.
Handhaving is daarmee sinds jaar en dag een discussiepunt binnen elke gemeenschap. HEILOO-2000 is
van mening dat handhaving voor het verkeer een ‘nee, mits…’ beleid zou moeten zijn. Kortom, liever
handhaving proberen te voorkomen door bijvoorbeeld een andere weginrichting of verkeer remmende
maatregelen toe te passen en slechts handhaving inzetten daar waar de verkeersveiligheid niet anders dan
met handhaving kan worden gewaarborgd. Maar handhaving betekent ook dat de overlast van Schiphol
binnen de perken moet blijven. Ook daarop moet worden gehandhaafd. HEILOO-2000 blijft zich inzetten
voor handhaving van een minimum vlieghoogte van 2000 voet (ca. 650 meter).

Handhaving heeft ook een relatie met veiligheid. HEILOO-2000 gelooft niet in camera’s op elke straathoek,
maar pleit wel voor meer flexibiliteit qua politie-inzet, zodat er sneller en adequaat geanticipeerd kan worden
wanneer het inbrekersgilde Heiloo weer eens lastigvalt met inbraakgolf.
Culturele voorzieningen
Het niveau van culturele en algemene voorzieningen in Heiloo staat op een zeer hoog niveau. Met de
aanwezigheid van de bibliotheek, de muziekschool, de vele scholen en de Beun, die overigens grotendeels
met vrijwilligers draait, wordt ervoor gezorgd dat Heiloo een zeer prettige, comfortabele en goed
georganiseerde gemeente is met prima voorzieningen. Ook de vele nieuwe activiteiten op en rond het GGZterrein en in de Cultuurkoepel, zorgen voor een levendige en sociale cohesie binnen het dorp. Al deze
voorzieningen zijn waardevol voor ons dorp, maar ook kostbaar in termen van beheer en onderhoud. We
willen deze voorzieningen optimaal benutten om het kostenniveau verantwoord te houden, want elk jaar
steggelen over budgetten en afspraken is geen duurzame oplossing. Mede daarom wil HEILOO-2000 een
studie verrichten naar de toekomstige houd- en bruikbaarheid van deze voorzieningen en instellingen, op
basis waarvan een lange termijnvisie kan worden geformuleerd.

Sport in Heiloo
HEILOO-2000 ziet sport als een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Het is verbindend en het
bevordert de gezondheid van jong en oud. De sportverenigingen mogen van de gemeente verwachten dat zij
op de juiste manier worden gefaciliteerd en ondersteund. Wij zullen daar nauwkeurig op toezien en daar
waar nodig kritische noten laten horen. Wij onderstrepen van harte de ambitie van de Sportraad om een
intensieve afstemming en samenwerking met de gemeente aan te gaan.
Betere communicatie groenvoorziening
Heiloo is een van de fraaiste dorpen in ons land. Daar is hard aan gewerkt, daar zijn we trots op en HEILOO2000 staat voor een groen Heiloo. De afgelopen jaren heeft de gemeente veel onderhoud gepleegd aan
struiken en bomen. Dat was soms een onwenselijke situatie, want veel inwoners werden verrast en hebben
hiertegen geprotesteerd. Begrijpelijk en soms ook geheel terecht. Maar het was ook wel noodzaak om
donkere en onoverzichtelijke plekken veiliger te maken. Het is niet makkelijk om het eenieder naar de zin te
maken. Voorop staat dat communicatie tussen gemeente en burgers hier van essentieel belang is en dat
kan en moet beter. HEILOO-2000 zal erop toezien dat plannen voor groot onderhoud aan bomen en struiken
vooraf bekend worden gemaakt, zodat overleg, bijstelling of een alternatief nog bespreekbaar is.
Heiloo voortvarender verduurzamen
Het klimaat verandert, het weer heeft vaker extreme uitschieters – zowel natte als droge – en daar moeten
wij actiever op anticiperen. Het is dus van groot belang dat we beter inzicht krijgen in de trends en van
daaruit beleid ontwikkelen hoe we op lokaal en regionaal niveau – in samenspraak met collega gemeenten
en waterschappen – dit het beste kunnen aanpakken.
In het verlengde hiervan, duurzaamheid is uiterst actueel en staat hoog op ieders agenda. Tijdens de
afgelopen bestuursperiode is er een duurzaamheidsbeleid met agenda opgesteld. Dat was, mede vanuit
Heiloo Energie, een prima aanzet. De komende periode wil HEILOO-2000 dit beleid verder door ontwikkelen
en deze duurzaamheidsagenda verder concretiseren. Zo zijn er de afgelopen periode in het kader van
afvalscheiding de gele PMD zakken geïntroduceerd en met groot succes. Dit succes heeft echter ook een
keerzijde; het geeft een rommelig straatbeeld. Inmiddels wordt er al gekeken naar een permanente
oplossing, want het scheiden van afval is wenselijk en draagt bij tot een beter milieu.
HEILOO-2000 is verder van mening dat we het vraagstuk rond afval anders moeten benaderen.
Tegenwoordig bestaat afval eigenlijk niet meer en zijn er alleen maar nieuwe grondstoffen. Daarom pleit
HEILOO-2000 voor een heroverweging en actualisatie van het bestaande afvalbeleid. Zo moet naast de
betere scheiding van afval, het ook eenvoudiger worden het afval in te kunnen leveren. Dat zal ook het
zwerfvuil kunnen beperken. Een goede afvalscheiding is niet alleen beter voor het milieu, maar kan zo ook
kosten besparen. De eerste gesprekken hierover zijn al gestart en de komende periode willen wij dit verder
gaan vormgeven.
HEILOO-2000 wil meer met duurzaamheid. Zo willen wij de komende periode een aantal onderwerpen gaan
agenderen:
- De toepassing van zonnepanelen aantrekkelijk maken voor eigenaren van bestaande woningen.
- De woningen van Zandzoom gasvrij en met 0-op-de-meter bouwen. Dus energie neutraal.

-

Het realiseren van voldoende laadpalen in de openbare ruimte.
Aanvang maken met het bestaande woningbestand naar 0-op-de-meter te transformeren.
De daken van gemeentelijke gebouwen gaan gebruiken om energie op te wekken door de
toepassing van zonnepanelen.
Bij duurzaamheid denken wij ook aan het opnemen van voldoende vogelnestkastjes in de ontwerpen van de
nieuw te bouwen woningen. En willen wij aandacht voor voorzieningen van vleermuizen in de gevel.
Beheersing en beperking geluidsoverlast
In 2012 heeft Heiloo in samenwerking met de omliggende gemeenten een strategie nota opgesteld rond
Schiphol. De boodschap was duidelijk; ‘de hinder moet minder’. We zijn inmiddels 5 jaar verder en Schiphol
overweegt verdere uitbreiding. Wat HEILOO-2000 betreft wordt het hoog tijd een actualisatie van deze nota
te agenderen. Want alleen als wij ons voorzien met goede en actuele gegevens, kunnen wij druk uitoefenen
om de overlast acceptabel te houden.
Het onderwerp geluidsreductie van de A9 was een lastig en moeizaam dossier de afgelopen periode, waarbij
we (nog) niet tot een goede oplossing konden komen. Maar HEILOO-2000 blijft haar belofte onverkort
gestand doen; als er afdoende en betaalbare mogelijkheden zijn om de geluidsreductie op adequate wijze te
beperken, dan maken we ons daar hard voor.

GEBORGENHEID

Sociaal Domein
Heiloo is een welvarend dorp en de meeste inwoners hebben het goed. Niettemin heeft een substantieel
deel van onze inwoners hulp nodig. Voor HEILOO-2000 is het zeer belangrijk dat ook hier aandacht aan
wordt besteed. Wij vergeten hen niet.
HEILOO-2000 staat voor een progressief beleid op het sociale domein. Wij hebben aandacht voor alle
inwoners, dus ook voor onze ouderen, jongeren en de nieuwkomers. Hulp moet toegankelijk zijn en de
welzijnsorganisaties moeten hun werk goed kunnen doen.
Zoals u weet zijn gemeenten sinds januari 2015 verantwoordelijk voor de Participatiewet, de WMO 2015 en
de Jeugdwet. De gemeente voert ook de Wet Publieke Gezondheid uit.
In de praktijk zou de afstemming tussen deze zorgwetten naar onze mening veel beter kunnen, maar;
- zonder dat men veel wijzigingen moet doorvoeren in het systeem van de zorgwetten,
- zonder dat de zorgvrager wordt vermalen in ambtelijke bureaucratie,
- zonder dat de hulpverlenende professionals gevangen zitten in regels en voorschriften,
waardoor zij daadwerkelijk maatwerk kunnen leveren.
HEILOO-2000 pleit er dan ook voor om te kijken naar de samenhang van de verschillende wetten en deze
goed op elkaar af te stemmen. Ruimte maken voor situaties in de praktijk waarvoor regels geen oplossing
bieden. Zo zal HEILOO-2000 erop toezien dat pleegouders die een kind opvangen een structurele jaarlijkse
bijdrage ontvangen voor onvoorziene kosten. Tot 2018 konden de pleegouders nog terecht bij het Zorgfonds
Noord-Holland. Dit Fonds gaat verdwijnen en HEILOO-2000 vindt dat pleegouders bij de gemeente moeten
kunnen aankloppen als hulp gewenst is.
Wij sluiten ons aan bij het advies van de Raad van Openbaar Bestuur; ‘zorg voor samenhangende zorg’.
Wijkteams
HEILOO- 2000 staat achter de samenwerking in de BUCH, maar het risico bestaat dat er afstand ontstaat in
het contact met de inwoners. Om hierop te anticiperen vindt HEILOO-2000 dat de sociale wijkteams
zichtbaarder moeten worden in het dorp, onder andere door de spreekuren van deze wijkteams ook buiten
het gemeentehuis te laten plaatsvinden. Bijvoorbeeld in de bibliotheek of bij de Stichting Welzijn Heiloo op
het Willibrordus terrein, in de Ypsalon in Ypenstein. Vlak hierbij ook de rol van Het Trefpunt als welzijnshart
van ons dorp niet uit. Oud én jong komen daar samen. HEILOO-2000 vindt dat alle activiteiten uitgevoerd
door Welzijn Heiloo actief door de gemeente moeten worden ondersteund.
Jeugdzorg
Sinds de jeugdzorg naar de gemeenten is overgeheveld staat deze onder zware druk. HEILOO-2000 maakt
zich er sterk voor dat het huidige aanbod wordt uitgebreid en dat er meer faciliteiten beschikbaar worden
gesteld.
De ontwikkelingen binnen de jeugdzorg is een van onze zorgpunten. Natuurlijk willen wij de kosten binnen
de perken houden, maar wel zo dat de geboden kwaliteit op een hoger niveau komt te liggen. We richten
ons hierbij niet alleen op het inkopen van de zorg en de ontwikkelingen binnen de gemeente, maar wij willen
vooral aandacht voor preventie en de wachtlijsten reduceren.
Migranten
Een mens leeft niet voor zichzelf en wij staan dan ook voor een ruimhartig beleid voor de nieuwkomers in
ons dorp. Heiloo heeft een levendig sociaal leven en HEILOO-2000 vindt het belangrijk dat de nieuwkomers
in ons dorp gelijkwaardig worden behandeld. Met een adequate maatschappelijke begeleiding en goede
afspraken is het integreren in ons dorp vanzelfsprekend.
Kinderopvang
Heiloo is nog steeds groeiende en met de nieuwe wijken zullen er naar verwachting meer jonge gezinnen
binnen onze gemeente komen wonen. Vele gezinnen zijn tweeverdieners waarbij beide ouders een baan
hebben. Daarom vindt HEILOO-2000 dat er een optimaal klimaat moet worden geschapen om kinderopvang
en naschoolse opvang te verbreden, waar nodig te verbeteren en zo mogelijk nieuwe wegen in te slaan.

Arbeidsparticipatie
Voor HEILOO-2000 is het belangrijk dat iedereen zoveel als mogelijk aan het werk komt. Diegene die hierbij
hulp nodig hebben, moeten worden ondersteund. In het huidige landelijke regeerakkoord zijn zowel de
50plussers als de jeugd niet goed aan bod gekomen. Daarom moeten wij meer zelf gaan doen. Wij maken
ons sterk om samen met de ondernemers van Heiloo stageplekken, werkervaringsplaatsen of nieuwe
werkplekken te creëren. Heiloo heeft een levendig ondernemersklimaat waarin het mogelijk moet zijn om
proactief te participeren in arbeid. De jeugdwerkloosheid heeft hierbij onze bijzondere aandacht.
Seniorenbeleid
Nederland vergrijst en dat geldt net zo hard voor Heiloo. Vergrijzing en seniorenbeleid zal, als het aan
HEILOO 2000 ligt, de komende jaren vaker op de agenda komen te staan. Een ding wat voor ons voorop
moet staan ten aanzien van onze senioren is: het contact. Richting deze groep zijn goede communicatie, al
is het maar een keukentafelgesprek en adequate ondersteuning van essentieel belang. Juist om deze groep
zo lang mogelijk, zo goed mogelijk en zo effectief mogelijk zelfstandig te laten zijn en actief deel te laten uit
maken van onze gemeenschap.
Cultuurhistorie
HEILOO-2000 ondersteunt van harte het culturele erfgoed in onze prachtige gemeente. Heiloo heeft een
lange en fantastische historie. Daarom moeten we zuinig zijn op wat we hebben en zorgvuldig omgaan met
onze historie. Denk maar aan de recente oudheidkundige vondsten bij de ontwikkeling van Zuiderloo. Het is
goed dat we met “Oud Heiloo’ en Baduhenna partijen in ons dorp hebben die de historie koesteren.
HEILOO-2000 staat voor een nauwkeurige inventarisatie van alle oudheidkundig relevante zaken en wil
beleid ontwikkelen waardoor de geschiedenis van Heiloo - ook voor de generaties na ons - bewaard blijft.

BEREIKBAARHEID
Economie
Gegroeid vanuit zijn agrarische oorsprong heeft Heiloo zich ontwikkeld tot een multifunctionele en
dynamische gemeente. Het is niet voor niets dat vele MKB-bedrijven hun weg naar Heiloo hebben
gevonden. Echter, economische ontwikkelingen hebben hun voor- en nadelen en bieden kansen en
bedreigingen. De Boekelermeer ontwikkelt zich gestaag en HEILOO-2000 is zich zeer bewust van de
spanning tussen economische groei en welvaartsontwikkeling vóór het dorp aan de ene kant en de
leefbaarheid en welzijns-ontwikkeling ín het dorp aan de andere kant.
Wij juichen de vestiging van bijzondere ondernemingen toe omdat zij onderscheidende activiteiten en
diensten aanbieden. Zij durven te investeren in de toekomst van hun bedrijf. Zij bieden werkgelegenheid in
Heiloo en in de regio. Bedrijven geven tevens een stevige impuls aan de levendigheid in het dorp. Zonder
hun enthousiasme, daadkracht, lef, creativiteit en financiële inbreng zouden lang niet alle activiteiten en
evenementen mogelijk zijn. Denk daarbij ook aan hun betrokkenheid bij de sportverenigingen in Heiloo.
De overkoepelende Ondernemersvereniging Ondernemend Heiloo (OHO) speelt daarbij vaak een initiërende
en stimulerende rol. Het is bijzonder te zien welke mooie initiatieven door OHO worden ontwikkeld. Hierbij is
samenwerking het centrale thema. Samenwerking tussen ondernemers onderling, samenwerking met de
gemeente, met de regio Alkmaar en met ondernemersverenigingen uit omliggende steden.
Niettemin, ruimte voor ondernemen en groei van de economische bedrijvigheid is prima, maar de daaruit
voortvloeiende (potentiële) overlast moet waar nodig worden vermeden. Er is een gemeenschappelijk belang
en er moet een gezonde balans worden gevonden tussen het wonen, werken en leven in Heiloo. In onze
ogen vraagt dat meer om aandacht en afwegingen in de vorm van; “ja, mits…” dan om protocollen en
procedures die uitgaan van; “nee, tenzij…”. De afgelopen jaren zijn al goede stappen in die richting gezet.
Verkeersplan
De bereikbaarheid van Heiloo was de afgelopen periode een uitermate zwaar dossier, maar er zijn grote
fundamentele stappen gezet. De aansluiting A9 komt er, eindelijk. De spoortunnel in de Vennewatersweg
gaat worden uitgevoerd en dat is niet alleen vanwege de verkeersafwikkeling, maar ook voor de
bereikbaarheid van Heiloo per spoor en snelheid van de hulpdiensten een goede aanwinst. De status van
Heiloo als intercitystation willen wij absoluut gehandhaafd zien en het liefst nog uitbreiden. Daar maken we
ons hard voor, want minder treinen betekent meer autoverkeer en juist dat willen wij vermijden.
Het nieuwe verkeersplan roept veel emoties op, begrijpelijk, maar het doel van het verkeersplan richt zich op
een oplossing voor het gehele dorp. De ‘pijn’ zal zo evenwichtig en evenredig moeten gaan worden
verdeeld. HEILOO-2000 ondersteunt het voorgestelde concept om Heiloo meer tot ‘fietsdorp’ te ontwikkelen
en daar de nodige voorzieningen voor te treffen.
Maar HEILOO-2000 wil nog wel een stapje verder gaan. Als we toch een fietsdorp willen zijn, laten we dan
een vrije oost-west fietsroute door het dorp ontwikkelen, zodat lang wachten en onveilige situaties bij de
spoorwegovergang – op het spoor gaat het steeds drukker worden door het spoorboekloos rijden – tot het
verleden gaan behoren. Zo zullen mensen vaker de fiets pakken en de auto laten staan, want je bent dan
immers sneller op de fiets ‘door’ het dorp, dan met de auto ‘om’ het dorp.
Denk in dat kader ook aan een studie naar nieuwe ontsluitingen, want het verkeer blijft groeien en we willen
het autoverkeer niet allemaal door het dorp hebben. HEILOO-2000 is van mening dat de gemeente zich
moet voorbereiden op te voorziene ontwikkelingen, zodat er tijdig maatregelen geïnitieerd en genomen
kunnen worden. De eerste stap is het nieuwe verkeersplan in de steigers zetten, waarna de uitwerking voor
de komende jaren zijn beslag kan gaan krijgen.
Cittaslow keurmerk voor Heiloo
In lijn met de ontwikkeling van de toekomstvisie, ontwikkeling van woningbouw, het verkeersplan en andere
omgevingszaken vindt HEILOO-2000 het een uitdaging om de filosofie van Cittaslow (www.cittaslownederland.nl) te projecteren op Heiloo. Cittaslow ofwel ‘langzame stad’ is een internationaal keurmerk voor
gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu,
infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit goed scoren. Veel van dat gedachtegoed is al terug te
vinden in Heiloo en het is een goede kapstok en stimulans om aan de hand daarvan onze leefbaarheid,
bereikbaarheid en geborgenheid verder uit te werken.

Levendige winkelcentra zijn niet alleen goed voor inwoners en ondernemers, ze zijn vaak ook een
ontmoetingsplek en zorgen voor sociale cohesie. Bovendien, veel publiek zorgt er ook voor dat
winkelleegstand teruggedrongen kan worden. Om een voorbeeld te geven: zo willen wij van het Loo-plein
weer een écht dorpsplein maken waar alle inwoners, jong en oud, weer graag bijeenkomen. Het heeft dan
niet alleen een centrumfunctie met de markt op woensdag en de biologische markt op donderdag, maar kan
daarmee ook een sterkere sociale functie krijgen waar mensen graag verblijven.
Een ander voorbeeld: laten wij ons hard maken om de bevoorrading van de winkelgebieden met kleinere
wagens te laten plaatsvinden. Dan hoeven de grote vrachtwagens van soms wel 18 meter niet meer door
het dorp te rijden, dat geeft namelijk veel overlast. Grote vrachtwagens zijn prima voor buiten het dorp en
grote afstanden, maar niet om ermee dwars door het dorp te rijden. Natuurlijk, winkels moeten worden
bevoorraad, maar de wegen kunnen dat nauwelijks aan en het levert veel overlast op. Verder willen wij ook
afspraken maken met de agrarische sector over het landbouwverkeer in het dorp. Dit verkeer wordt steeds
groter en zwaarder en legt een groot beslag op de beschikbare ruimte.

Tot slot
Het zijn boeiende tijden en er liggen een paar stevige uitdagingen voor ons. Toch denken wij van HEILOO2000 dat wij met bovenstaand programma tegemoet kunnen komen aan de zorgen, wensen en verlangens
van de Heilooër bevolking. Wij vertrouwen op uw stem bij de komende gemeenteraadsverkiezingen om
samen met u stappen te zetten en dit programma te realiseren.

