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‘samen stappen zetten’
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?
Wij hebben ervoor gekozen het dit keer meer thematisch
in te richten. Wij hanteren hiervoor een drietal thema’s:
Leefbaarheid,
waarbij wij ingaan
op de kwaliteit
van leven en
welbevinden van
de bevolking.

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

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

Op beknopte wijze hebben wij bij elk van deze onderdelen
een aantal speerpunten (bijvoorbeeld concrete
doelstellingen), visies (meningen en uitgangspunten)
en overwegingen (zaken die wij willen agenderen de
komende periode) 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 opgesteld te hebben. Het gehele verkiezingsprogramma vindt u op www.heiloo-2000.nl
met voldoende redenen om HEILOO-2000 te blijven steunen
voor een volgende bestuurlijke periode.
Met hartelijke groet,
Corrie Konijn
Fractievoorzitter

Als Heiloo je lief is

LEEFBAARHEID

GEBORGENHEID

BEREIKBAARHEID

• Verdere ontwikkeling Zandzoom
en Zuiderloo

• Sociaal team
moet kwaliteit
en zorg op maat
bieden

• Economische
groei, maar met
beheersbare
overlast

• Zichtbare en
actieve(re) wijkteams

• Balans zoeken
tussen welvaart
en welzijn

• Meer faciliteiten
rond jeugdzorg

• Actief vestigingsklimaat voor
bedrijven

• Onderzoek naar
‘Tiny’ en kangoeroe/ zorghuizen
• Lotingsysteem
woningen op de
schop nemen
• Behoud van
voorzieningen
qua sport en
cultuur
• Betere communicatie rond groenvoorziening
• Heiloo voortvarender
verduurzamen

HEILOO-2000
Al bijna 50 jaar van
vaste waarde

• Ruimhartig
migrantenbeleid
• Verbreding en
verbetering
kinderopvang
• Proactief beleid
rond arbeidsparticipatie
• Aandacht voor
vergrijzing en
eenzaamheid
• Zuinig zijn op
onze cultuurhistorie

• Intensivering
samenwerkingsverbanden
binnen de regio
• Met de fiets
‘door’ het dorp
en met de auto
‘om’ het dorp
• Cittaslow keurmerk voor Heiloo
• Verbetering van
Stationsplein en
Looplein
• Onderzoek naar
andere winkelbevoorrading in
centrum
• Zwaar verkeer
buiten het dorp
omleiden
• Handhaving
inzetten als
middel en
niet als doel
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