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Voorwoord van de lijsttrekker  
 
 
Beste Beverwijker, 

Met grote trots presenteer ik aan u het                                       
verkiezingsprogramma van het                                                                     CDA 
Beverwijk-Wijk aan Zee voor de jaren                                                                                 
2022-2026. Dit programma is geschreven                                                                                                         
met hulp van onze leden, een groep zeer                                                           
betrokken Beverwijkers, maar als lokaal CDA                                                                         
zijn wij ook in gesprek gegaan met veel                                                                 
verschillende organisaties om te luisteren naar                                                                                    
hun ideeën voor Beverwijk. Daarnaast spraken wij met Beverwijkers op de 
woensdagse weekmarkt. Wat is u visie voor Beverwijk? Wat kan beter? Waar 
moeten wij de komende vier jaar op letten? Uw antwoorden op die vragen 
hebben wij verwerkt in dit verkiezingsprogramma. Het resultaat is een 
programma dat van onderop is opgebouwd en een lokale, Beverwijkse eigenheid 
heeft. Een programma niet alleen vóór Beverwijkers, maar ook ván de 
Beverwijkers. 

De afgelopen vier jaar is er veel op ons als Beverwijk afgekomen. Grote 
uitdagingen op het gebied van veiligheid, woningbouw en van onze buurman 
TATA Steel die wij ons vier jaar geleden bijna niet voor konden stellen. En 
natuurlijk zijn ook wij als Beverwijkers de afgelopen twee jaar geconfronteerd 
met de ingrijpende gevolgen van COVID-19. In dit programma bieden we deze 
uitdagingen het hoofd, bouwen we door op wat we als CDA Beverwijk-Wijk aan 
Zee al gedaan hebben, en spreken onze ambities uit voor de toekomst. 

Als jongste lijsttrekker van Beverwijk begrijp ik beter dan wie dan ook de nood 
door het gebrek aan starterwoningen. Daarom gaan wij er als CDA Beverwijk-
Wijk aan Zee de komende jaren 1 op de 3 koop- en huurwoningen bestemmen 
voor starters. Ondanks de vele inspanningen van de afgelopen jaren heerst er 
nog een groot gevoel van onveiligheid bij de Beverwijkers. Daarom willen wij zo 
snel als mogelijk naar één coffeeshop in Beverwijk en zien wij het liefst een 
snoeiharde aanpak op drugscriminaliteit. TATA Steel zien wij als onmisbare 
economische motor van de IJmond, maar ook wij willen graag zo snel mogelijk 
een schone en groene staalproductie in onze regio. Verder leest u in het 
verkiezingsprogramma dat het CDA Beverwijk veel waarde hecht aan groen, 
familie, betrokken jongeren, vrijwilligers, betaalbare duurzaamheid, onze 
ondernemers en goede participatie.  

CDA Beverwijk, meer lokaal dan je denkt! 

Loek Dijkman, Lijsttrekker CDA Beverwijk 
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Een Goede Start 

 ONDERWIJS` 

Het zijn de volwassenen die Beverwijk en Wijk aan Zee opbouwen, maar kinderen 
zijn de toekomst. Het CDA ziet het als onze taak om hen thuis en op school goed 
voor te bereiden op hun rol en plek in de samenleving en de wereld daarbuiten. 
Daarom is goed onderwijs noodzakelijk, waarbij kinderen op school ook in 
aanraking komen met cultuur en democratisch burgerschap, dat legt mede een 
goede basis voor de toekomst van een kind.  

Ieder kind heeft eigen talenten. De onderwijsinstellingen en de gemeente 
Beverwijk hebben de plicht om onderwijs op maat te bieden en te zorgen voor 
passend onderwijs, zodat elk kind zijn/haar talent kan ontwikkelen, onafhankelijk 
van de thuissituatie 

Het CDA wil: 

✅ De beste start voor kinderen op peuterspeelzalen en voorschoolse opvang, 
zodat kinderen met voldoende taalniveau op de basisschool kunnen 
beginnen. Hierbij hoort ook een actieve rol van de gemeente bij de 
integratie van peuteropvang en basisonderwijs. 

✅ Dat Beverwijkse kinderen goed onderwijs krijgen in kwalitatief 
hoogwaardige gebouwen met een gezond binnenklimaat.  

✅ Het handhaven van de leerplicht, waarbij ouders een belangrijke rol spelen.  

✅ Voldoende ruimte voor bewegen en sport in het basisonderwijs. 

✅ Het IKC. Het CDA vindt het belangrijk  dat het Integraal Kind-Centrum in 
Beverwijk, dat uitermate geschikt is voor jeugdhulp op maat, beschikt over 
een veilig en deugdelijk onderkomen.  

✅ Goede naschoolse opvang. 

✅ Leerlingenvervoer dat kwaliteit biedt en betaalbaar is. 

✅ Actieve inzet om criminaliteit, zoals drugs en loverboys, op en rondom 
scholen te reduceren.  

✅ Meer voorlichting omtrent lastige onderwerpen als pesten, sexting, 
polarisatie, radicalisering en het gebruik van sociale media.  
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 JEUGDZORG` 

Als CDA zien we de maatschappij niet als sprintwedstrijd waarbij ieder individu 
gefocust is op zijn eigen renbaan en streeft naar persoonlijke winst. Nee, als CDA 
vinden we het belangrijk dat we in onze samenleving naar elkaar omkijken en er 
gezamenlijk voor zorgen dat ook de achterblijvers mee kunnen komen, want de 
winst telt pas echt als iedereen de eindstreep weet te halen. Als CDA zetten we 
ons daarom in om voor iedereen en zo goed mogelijke start te creëren en dat 
begint bij onze Beverwijkse jeugd. Het gezin is voor ons de hoeksteen van de 
samenleving, en de jeugd heeft voor ons de toekomst!   

Als CDA willen we dat jongeren en gezinnen die hulp nodig hebben, kunnen 
rekenen op goede jeugdzorg. Als het thuis niet meer gaat, moeten kinderen 
kunnen rekenen op passende zorg, bij voorkeur als het niet anders kan en het in 
het belang van het kind is in een pleeggezin of een gezinshuis. 

Als het gaat over jongeren pleiten we als CDA ook voor gebruik in Beverwijk van 
het IJslands Preventiemodel, een methode die erop gericht is om met veel 
sporten en spelactiviteiten jongeren meer vertrouwen te geven en weg te 
houden van drank en drugsgebruik. Jeugdbeleid dus, het blijft moeilijk werken, 
maar een proef in ons land in vijf gemeenten met deze IJslandse aanpak geeft 
aan dat er met veel en langdurige inzet van mensen en financiële middelen zeer 
positieve resultaten geboekt kunnen worden.  

De overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten heeft de zorg 
toegankelijker gemaakt, maar ook veel duurder. We zien een wildgroei van 
nieuwe aanbieders die gemakkelijk veel geld verdienen aan de relatief 
eenvoudige zorg. Hierdoor is de zwaardere zorg in de knel gekomen en kampen 
veel gemeenten zoals Beverwijk met grote financiële uitgaven. Daarom willen wij 
als CDA Beverwijk scherper kijken welke zorg echt nodig is en stellen we hogere 
eisen aan nieuwe aanbieders. Ook stimuleren we onderlinge samenwerking 
tussen verschillende jeugdzorgaanbieders, waarbij het kind en zijn omgeving 
centraal moet blijven staan.  

Verder vinden we het belangrijk dat jongeren snel geholpen kunnen worden met 
hun problemen. We willen daarom duidelijk inzicht in de wachttijd voor de 
jeugdzorg van de Beverwijkse jongeren en waar dat kan willen we de tijden 
beperken door middel van goede zorginkoop, verminderde bureaucratie en 
intensieve samenwerking tussen gemeente, zorgaanbieder en zorgontvangers. In 
dit verband juichen wij regionale samenwerking op het gebied van intensieve 
specialistische jeugdzorg met ander IJmond-gemeenten toe. 

Preventie kan volgens het CDA helpen problemen te voorkomen. Zo stimuleren 
we vroegtijdig signalering in samenwerking met wijkteams, scholen en het 
verenigingsleven. Ook vinden we het als CDA Beverwijk belangrijk dat we over de 
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grenzen van verschillende domeinen heen kijken. Zo zetten we in dit kader ook in 
op goede schuldhulpverlening, counseling bij echtscheidingen, extra onderwijs 
bij achterstanden en steunen we het verenigingsleven om ervoor te zorgen dat 
jongeren betrokken blijven bij de samenleving. 

Het CDA Beverwijk wil de jeugdzorg toegankelijk en betaalbaar houden. 
Kinderen mogen bij noodzakelijke hulp niet buiten de boot vallen, dat betekent 
dat we keuzes moeten maken om voldoende zorg te kunnen blijven verlenen. 
We zijn geen voorstander van een budgetplafond, omdat dit uit ervaringen in 
andere gemeenten vaak tot ongewenste gevolgen leidt zoals langere 
wachttijden en vaak de kinderen raakt die de zorg het hardste nodig hebben. 
Wel willen wij inzetten op duidelijke en scherpe richtlijnen voor de zorg die we als 
gemeenten willen leveren. Daarbij zullen de kosteneffectiviteit en de zorgzwaarte 
centraal staan, waarbij prioriteit zal moeten worden gegeven aan de zwaardere 
zorg.   

Het CDA wil: 

✅ Het toepassen van het IJslands preventiemodel. 

✅ Duidelijke en scherpe kaders voor de zorg die we als gemeenten willen 
leveren, waarbij kosteneffectiviteit en de zorgzwaarte centraal staan. 

✅ Scherpere eisen waaraan zorgaanbieders moeten voldoen; waarbij de 
focus ligt op goede zorg en zekerheid.   

✅ Verbetering van de onderlinge samenwerking tussen 
jeugdzorgaanbieders, waarbij continuïteit van zorg en de menselijke maat 
centraal staan. 

✅ Duidelijk inzicht in en aanpak van de wachttijden in de jeugdzorg voor 
onze Beverwijkse jeugd. 

✅ Effecftieve zorginkoop, verminderde bureaucratie en intensieve 
samenwerking tussen gemeente, zorgaanbieder en zorgontvangers. 

✅ IJmondiale samenwerking op het gebied van intensieve en specialistische 
jeugdzorg. 

✅ Preventie en een integrale aanpak van sociale problematiek.  
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 JONGEREN` 

Het CDA Beverwijk ziet dat jongeren op het moment weinig binding hebben met 
de Beverwijkse democratie. De opkomst onder jongeren bij de 
gemeenteraadsverkiezingen is laag en vaak zijn jongeren lastig te bereiken op 
het moment dat de gemeente input vraagt van de burgers. Dit is opvallend, juist 
omdat de besluiten die nu genomen worden veel invloed hebben op de 
toekomst van deze jongeren en van Beverwijk, een stad waar velen van hen later 
een woning willen vinden. Het CDA wil daarom jongeren meer betrekken bij de 
lokale democratie. 

In artikel 12 en 13 van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind is 
vastgelegd dat kinderen en jongeren het recht moeten hebben om mee te 
praten en mee te beslissen over hun eigen leefomgeving. In veel gemeenten in 
Nederland zijn er al jongerenadviesraden, waar jongeren gevraagd en 
ongevraagd advies geven over stukken die de gemeenteraad voorgelegd krijgt. 
Tevens organiseren zij bijeenkomsten om de kloof tussen jongeren en lokale 
democratie te dichten. Het CDA ziet een jongerenraad als een uitstekend middel 
om jongeren en het gemeentebestuur dichter bij elkaar te brengen. Daarnaast 
willen wij dat bestaande goede initiatieven, zoals democracity worden voortgezet.  

Het CDA wil: 

✅ Een jongerenraad met bijbehorende instrumenten om een brug te 
vormen tussen jongeren en het gemeentebestuur. 

✅ Het verder stimuleren van activiteiten en vrijetijdsbesteding voor jongeren 
van twaalf jaar en ouder. 

✅ Dat er meer aandacht komt voor maatschappelijke stages onder 
jongeren. De gemeente moet de scholen zoveel mogelijk faciliteren bij het 
aanbieden van maatschappelijke stages aan de leerlingen. Hierbij kunnen 
we denken aan het mede-organiseren van markt voor maatschappelijke 
stages. 

✅ Het voortzetten van de goede initiatieven voor jongeren, zoals 
democracity.  
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Thuis in Beverwijk 

 WONEN` 

Beverwijk zal meer moeten doen om het recht op huisvesting waar te maken. De 
woningmarkt is ook in Beverwijk ontregeld, met als gevolg wachtlijsten voor een 
sociale huurwoning, een te gering aanbod van kleinere (goedkopere) woningen 
voor starters en jongeren, en hoge verkoopprijzen van woningen. Dit alles maakt 
het voor starters moeilijk om een eigen huis te kopen.  

Willen we jongeren voor Beverwijk behouden dat zal er bij nieuwbouwplannen 
ook nadrukkelijk voor hen gebouwd moeten worden. Denk aan een derde deel 
voor starters en jongeren.   

Het realiseren van flexwoningen kan bijdragen aan een oplossing van het gebrek 
aan woonruimte. Flexwoningen zijn woningen die tijdelijk worden gebruikt door 
mensen die dringend woonruimte nodig hebben. Dat kunnen woningzoekers 
zijn die te maken hebben met een (v)echtscheiding, slachtoffers van huiselijk 
geweld, studenten/stagiairs uit andere regio’s, asielzoekers met een 
verblijfsvergunning, mensen die in een zorginstelling wonen en weer op eigen 
benen kunnen staan, arbeidsmigranten, jongeren die al niet meer zo jong zijn en 
al heel lang op een wachtlijst staan voor een woning, enzovoort. 

Doordat het om tijdelijke huisvesting gaat, kan bij de bouw worden afgeweken 
van een geldend bestemmingsplan op een locatie. Daardoor komen meer 
locaties in beeld dan alleen locaties met bestemming ‘wonen’. 

Daarnaast is het ook belangrijk om de doorstroming voor senioren te bevorderen. 
Zij wonen vaak in ruime gezinswoningen omdat er geen reëel en betaalbaar 
alternatief is om naartoe te verhuizen. Seniorenwoningen kunnen ook in een 
samenlevingsverband worden opgezet, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden 
aan zogenaamde ‘knarrenhofjes’. Mensen kunnen dan zelfstandig blijven wonen, 
maar  noodzakelijke voorzieningen kunnen gemeenschappelijk geregeld worden. 
Nadrukkelijk wil het CDA geen nieuwe zorgcomplexen, zoals deze in Beverwijk al 
bestaan, maar juist woningen voor vitale ouderen. Belangrijk is daarbij is dat er 
met de overstap van ouderen naar andere woningen aantrekkelijk houden op 
sociaal vlak en rekening houdend met de verdere behoeftes van ouderen.  

De klimaatdiscussie en de afnemende beschikbaarheid van voorheen goedkope 
brandstoffen als aardgas, leggen een grote nadruk op de energietransitie, ook in 
Beverwijk. De gemeente een coördinerende taak gekregen van het Rijk waar het 
de warmtetransitie betreft. Het CDA Beverwijk pleit voor gedegen en duidelijk 
beleid, waarbij helderheid van zaken en betaalbaarheid voor de burger centraal 
staat. Bij de vraag of een wijk van het gas af moet, staat het draagvlak onder de 
inwoners centraal. Ook moet het Rijk over de brug komen met extra financiële 
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middelen. Efficiënt, innovatief en bovenal realistisch duurzaamheidsbeleid moet 
de boventoon voeren. Wij willen daarom de komende periode zoveel mogelijk 
inzetten op isolatie van de Beverwijkse woningvoorraad en concrete stappen 
zetten om Beverwijk groener en duurzamer te maken.   

Het CDA wil: 

✅ Met een grotere rol voor de overheid de komende raadsperiode reële 
plannen behandelen om de woningnood te verlichten. 

✅ Bij nieuwbouwplannen nadrukkelijk voor jongeren en starters bouwen.  
Wij streven hierbij naar minstens 1/3 nieuwbouw voor starters en 
jongeren.  

✅ Om tegemoet te komen aan de enorme druk op de woningmarkt met 
flexwoningen en/of woonverzamelgebouwen mensen tijdelijke 
woonruimte te bieden. 

✅ Bij het bouwen in de stad ervoor zorgen dat de groenvoorziening op peil 
blijft.  

✅ Gezien de schaarse hoeveelheid grond in Beverwijk kijken naar 
mogelijkheden voor hoogbouw op plaatsen waar dit weinig overlast geeft. 
Voorwaarde is hierbij wel dat omwonenden actief betrokken worden.  

✅ De plannen om 10.000 woningen in het gebied Spoorzone te realiseren 
verder ontwikkelen.  

✅ Meer nadruk leggen op de bouw van woningen in het middensegment, 
woningen tussen de 200.000 en 400.000 euro.  

✅ Inzetten op plannen voor het realiseren voor betaalbare, aantrekkelijke 
seniorenwoningen al dat niet in groepsverband. 

✅ Onderzoek doen naar de voor- en nadelen van een gemeentelijke 
zelfbewoningsplicht bij het aankopen van bestaande woningen, een 
antispeculatiebeding voor nieuwbouw en naar andere mogelijkheden om 
huizen- en huurprijzen betaalbaar te houden. 

✅ Bij de transformatie van de bestaande woningvoorraad van gas naar een 
andere energiebron het draagvlak en de betaalbaarheid voor onze 
inwoners nadrukkelijk mee te wegen in de besluitvorming. 
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 ECONOMIE` 

Een samenleving kan niet goed functioneren zonder een sterke economie. Zowel 
ondernemers als werknemers zijn gebaat bij een gezonde economie en 
arbeidsmarkt. Mensen die om welke reden dan ook tijdelijk buiten het 
arbeidsproces zijn komen te staan, verdienen steun om zo snel mogelijk weer aan 
de slag te kunnen. Belemmeringen om deel te kunnen nemen aan het 
arbeidsproces moeten indien mogelijk worden weggenomen. 

Beverwijk/Wijk aan Zee heeft in de basis een sterke economie. Niet alleen een 
groot bedrijf als TATA Steel, maar ook menig midden- en kleinbedrijf ontwikkelt 
zich in Beverwijk tot nationaal en zelfs internationaal erkend bedrijf. Het CDA is 
van mening dat de gemeente deze ontwikkeling van bedrijvigheid ruimte moet 
blijven geven. Een meedenkende en voorwaardenscheppende overheid om 
kansen op te pakken en niet te frustreren. Zo willen we bij de plannen voor de 
Spoorzone ook gelegenheid bieden en het aantrekkelijk maken voor startende 
ondernemers om zich in Beverwijk te vestigen.  

De overheid zelf kan niet een gezellig centrum realiseren, dat is nu eenmaal een 
rol die bij ondernemers en samenleving ligt. Wel kan de gemeente voorwaarden 
scheppen om het gezellige centrum mogelijk te maken. Zo is het CDA 
voorstander om meer terrasruimte te realiseren in het centrum. Meer publiek in 
het centrum, betekent meer omzet. Ook wil het CDA dat de gemeente met de 
Beverwijkse matchmaker in overleg blijft om te bezien op welke wijze 
aanvullende winkelformules naar het centrum van Beverwijk gehaald kunnen 
worden.  

Onze regionale economie steunt niet alleen op de bedrijvigheid in Beverwijk, 
maar ook in Wijk aan Zee. Heliomare als grote werkgever in deze kern, de 
strandpaviljoens en de hotels leveren allemaal een belangrijke bijdrage aan onze 
economie. Ook Heliomare en de mkb-bedrijven verdienen support om hun 
bedrijvigheid verder te ontwikkelen. Het CDA ziet graag dat het TATA Chess 
Tournament in Wijk aan Zee door de gemeente ondersteund blijft worden. Dit 
komt de bekendheid van Beverwijk en Wijk aan Zee in het bijzonder ten goede. 
Daarnaast vinden we het belangrijk dat initiatieven van ondernemers, zoals de 
Smaakmarkt in Wijk aan Zee, worden gestimuleerd waarbij de gemeente 
ondersteunt en faciliteert. 

Onze sterke bedrijvigheid kent ook een valkuil, namelijk de overlast op het milieu. 
Het CDA is een groot voorstander om in samenwerking met het bedrijfsleven 
(OVIJ) en milieuorganisaties te komen tot verdere afspraken om de milieuoverlast 
in de regio fors in te perken.  
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Het CDA wil: 

✅ Bij de plannen van de spoorzone gelegenheid bieden en het aantrekkelijk 
maken voor startende ondernemers om zich in Beverwijk te vestigen. 

✅ Meer terrasruimte realiseren in het centrum. 

✅ Dat de gemeente goede ondernemersinitiatieven, zoals de smaakmarkt en 
LEV, blijft faciliteren en ondersteunen. 

✅ Dat de gemeente in goed overleg blijft met de Beverwijkse matchmaker 
om te bepalen welke winkels een aanvulling zijn op het Beverwijkse 
winkelaanbod. 

✅ Leegstand van winkelruimte tegengaan. 

✅ Afspraken maken met het bedrijfsleven om de milieuoverlast in de regio 
fors in te perken. Hierbij zien wij kansen voor de nieuwe omgevingswet. 

✅ Dat bedrijven elk jaar worden gevraagd naar hun groeibehoefte, zodat de 
gemeente daar sneller op in kan spelen. 

✅ Dat Beverwijk voorop loopt in duurzaam en innovatief ondernemen.  

✅ De bedrijvigheid in Beverwijk zoveel mogelijk benutten door te kijken naar 
de mogelijkheden voor opleidingscentra in de regio. 

✅ Zoveel als mogelijk maatwerk bieden aan onze ondernemers, zonder 
teveel bureaucratische rompslomp. 
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 MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID` 

Goede bereikbaarheid is essentieel voor het goede functioneren van de 
samenleving. We hebben het over mobiliteit, over fiets, auto, openbaar vervoer, 
maar ook het lopen en varen. Beverwijk is een compacte stad gelegen aan twee 
rijkswegen A9 en A22, en een spoorlijn en, voorzien van een eigen haven.  

De druk op vooral de wegen in de stad is groot, door het woon-werkverkeer, maar 
ook de nabijheid van de A22 en A9. Bij opstoppingen op deze wegen en zeker in 
de Velser-, of in de Wijkertunnel zijn de verkeersstremmingen tot in de stad te 
voelen. Deze rijkswegen zijn voor Beverwijk enorm belangrijk, vooral voor het 
verkeer onder het kanaal door, maar maken Beverwijk ook kwetsbaar.  

Doelgroepenvervoer moet goed geregeld zijn. Dit betekent dat mensen met een 
fysieke of geestelijke beperking ook over goede vervoersmogelijkheden kunnen 
beschikken als het reguliere OV hiervoor geen oplossing biedt. Parkeren blijft ook 
een belangrijk onderwerp voor de stad Beverwijk. De parkeerdruk in de 
woonwijken is groot. Het CDA wil dat elk jaar een wijk wordt aangepakt om de 
parkeerdruk beter te reguleren.  

Ten slotte, neemt de elektrificatie van ons wagenpark in rap tempo toe. De 
gemeente moet er daarom ook zorg voor dragen dat er een goede infrastructuur 
qua laadpunten wordt opgezet, eventueel verwerkt in de huidige omgeving. Zo 
worden er bijvoorbeeld in Arnhem laadpalen geïntegreerd in lantaarnpalen, 
waarbij het aantal laadpunten fors toeneemt zonder de openbare ruimte 
drastisch aan te passen. Dit soort succesvolle innovaties volgen wij op de voet en 
halen we graag naar Beverwijk.     

 Het CDA wil: 

✅ Onderzoek per wijk om te zien hoe de parkeerdruk kan worden 
aangepakt.  

✅ Harde voorwaarden voor de aanleg en het gebruik van de 
verbindingsweg A8-A9. De leefbaarheid (geluidsoverlast en fijnstof) mag 
voor de bewoners van de Broekpolder niet negatief beïnvloed worden. 

✅ De realisatie van een fietspad langs de binnenduinrandweg. Om het 
gebruik van de fiets te stimuleren moet er meer aandacht (onderhoud) 
zijn voor de bestaande fietspaden en doorgaande regionale fietsroutes.  

✅ Dat Beverwijkers zelf kunnen bepalen met welk vervoermiddel zij van A 
naar B willen. Het is prima dat de gemeente haar inwoners wil verleiden en 
faciliteren om waar het kan voor duurzame mobiliteit te kiezen, maar 
keuzevrijheid blijft het uitgangspunt 
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✅ Betrouwbaar, toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer met trein en 
bus, Het CDA werkt nadrukkelijk mee om dit in stand te houden. Ook moet 
de gemeente blijven lobbyen voor extra intercity treinen langs station 
Beverwijk. 

✅ De geldende parkeernormen voor bestaande bebouwing blijven 
handhaven. 
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 TATA STEEL` 

“Trots op groen staal uit de IJmond”  

Met de groeiende aandacht voor de lokale milieubelasting van Tata Steel kan het 
niet anders dan dat CDA Beverwijk-Wijk aan Zee stelling neemt in de discussie 
over de toekomst van Tata Steel; ondanks het feit dat de gemeente een 
bescheiden rol speelt in deze discussie.  

De feitelijke situatie is tweeledig en genuanceerd. Aan de ene kant komen er 
steeds meer onderzoeken naar buiten die uitwijzen dat de lokale bevolking in 
onze regio last en gezondheidsschade ondervindt door de aanwezigheid van Tata 
Steel. Aan de andere kant is Tata Steel een belangrijke motor voor onze regio die 
voldoet aan de vergunning en geldende milieuwetgeving en worden er ook op 
het gebied van luchtkwaliteit geen normen overschreden in onze regio. Ook is er 
een sterke trend zichtbaar aan verbeteringen – Tata Steel stoot, aantoonbaar, 
over de tijd, minder en minder (lucht)verontreinigingen uit naar de omgeving.  

Wij erkennen de gezondheidsrisico’s en maken ons zorgen over de risico’s van 
Tata Steel voor de omwonenden. Er is een zeker gat tussen wetgeving en wat 
gezondheidskundig gezien wenselijk is. Niet alles wat wettelijk gezien mag 
worden uitgestoten, is op lokaal niveau wenselijk. Het is daarom van belang dat 
er wordt ingezet op samenwerking van Tata Steel en de overheden om binnen 
afzienbare tijd toe te werken naar een gezondere lokale leefomgeving. 
Samenwerking als pragmatisch uitgangspunt, omdat de wetgeving onvoldoende 
middelen biedt (omdat Tata Steel geen normen overschrijdt) om op het 
juridische spoor verbeteringen af te dwingen. Waar nodig en mogelijk zal de 
wetgeving aangescherpt moeten worden. Het CDA gelooft dat wij als politici bij 
deze verscherping onze verantwoording moeten nemen, wel realiserende dat het 
wijzigen van de wetgeving niet meteen een directe verbetering zal opleveren op 
korte termijn. 

De geëscaleerde situatie kenmerkt zich in de emoties die nu spelen rondom Tata 
Steel en het gebrek soms aan nuance. “Tata Steel sluiten” is een uitspraak die aan 
toenemende ruimte krijgt in de discussie en het CDA Beverwijk-Wijk aan Zee 
verzet zich tegen deze stelling. Wij zijn het niet eens met het uitgangspunt voor 
een fabriek die voldoet aan de geldende regels en wetgeving. Wij zien de 
staalindustrie als een essentieel en economisch noodzaak onderdeel van de 
lokale economie in onze regio. Denk aan hoeveel mensen er direct en indirect 
werkzaam zijn bij Tata Steel IJmuiden. Ook zijn dit banen van “hoge waarde”. In 
een tijd waar veel werknemers te maken hebben met lage lonen en veel werk-
onzekerheid (flexcontracten), heeft men bij Tata Steel de kans om een goede 
boterham te verdienen. Met het gezin als belangrijke pilaar voor het CDA 
realiseren wij ons dat zulke grote werkgevers onmisbaar zijn voor een welvarende 
middenklasse en het gezin. 
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Als CDA Beverwijk willen wij de uitdagingen die als regio voor ons liggen met 
Tata aangrijpen als kans om Beverwijk te innoveren en te positioneren als 
kenniscentrum in de verduurzaming van de industrie wat tevens als voorbeeld 
zal kunnen dienen voor de rest van Nederland (en de wereld). De bedrijvigheid 
rondom Tata-Steel en de kennis die wij in de IJmond en Beverwijk hebben 
moeten we verder uitdiepen. We willen daarom in samenwerking met het 
bedrijfsleven investeren in gedegen vakonderwijs, onderzoek en technische 
ontwikkelingen, waarmee we in Beverwijk met zijn centrale ligging in de IJmond 
een voortrekkersrol claimen in de wereldwijde verduurzamingstrend.      

Het CDA wil: 

✅ Dat er bij de ontwikkeling van Tata gekeken wordt naar de plannen van 
FNV Metaal (“Groen Staal”) en de werkgroep zeester.  

✅ Dat het gemeentebestuur zich bij de provincie en rijk inzet om de 
roadmap van Tata Steel (toekomstplannen Tata) te versnellen en het 
gebruik van waterstof binnen afzienbare termijn mogelijk te maken. 
Hierbij kan aardgas een transitiestof zijn. Hiermee zullen veel milieu en 
geurproblemen worden getackeld i.c.m. flinke CO2-emissiereducties. Voor 
deze investeringen zijn subsidies vanuit Den Haag en Brussel nodig.   

✅ Dat voortvarend gewerkt wordt aan een groene en schone staalindustrie 
in de IJmond. Wij weten dat we enige milieu-overlast voor lief moeten 
nemen, maar zijn ervan overtuigd dat Tata Steel met politieke druk en 
financiële steun van de overheid over enkele jaren nog een stuk schoner 
zal produceren, waarbij de risico’s voor de gezondheid van de inwoners van 
Wijk aan Zee en Beverwijk aanvaardbaar zijn.  
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Een Vitale Stad 

 GEZONDHEID` 

CDA Beverwijk gaat voor gezond en vitaal. Want, wie goed in zijn vel zit, haalt 
meer uit de dag. 

De bedrijvigheid die onze regio doet leven, heeft helaas ook gevolgen voor de 
luchtkwaliteit in onze stad. Als CDA Beverwijk zetten we daarom in om zo snel 
mogelijk de luchtkwaliteit te verbeteren. Meer groen en minder uitstoot zullen de 
nadruk hebben.  

Verder spannen wij ons als CDA Beverwijk in voor gezondere levenstijlen, waar 
we het belangrijk vinden dat de Beverwijkse jeugd een gezonde start krijgt, waar 
ze ook de rest van hun leven profijt van zullen hebben. Zo blijven wij aandacht 
vragen voor Rookvrije Generatie, waarbij we op publieke plekken waar veel 
jongeren komen roken zoveel mogelijk uit het straatbeeld laten verdwijnen. 
Daarnaast zetten we in het algemeen in op een antirookcampagne eventueel in 
samenwerking met zorgverzekeraars en maatschappelijke organisaties, waarbij 
we streven naar een rookvrij Beverwijk in 2040.  

Eveneens vinden we het belangrijk dat er aandacht komt voor gezonde voeding 
en voldoende beweging. Zo blijven we initiatieven voor beweging en gezonde 
voeding op scholen ondersteunen en waar nodig breiden we deze uit. We maken 
ons er hard voor dat er in Beverwijk geen kinderen meer zijn die op een lege 
maag de dag op school moeten beginnen omdat er thuis niets te eten is. Ook 
mensen die het niet breed hebben, moeten de mogelijkheid hebben om gezond 
te eten, daarom willen we in samenwerking met de voedselbank IJmond kijken 
waar we nog winst kunnen boeken. 

Het CDA wil: 

✅ Verbetering van de luchtkwaliteit door vergroenen en innovatie 

✅ Intensieve anti-rookcampagne met als doel een rookvrij Beverwijk in 
2040. 

✅ Gezonde voedings- en bewegingsinitiatieven op scholen. 

✅ Gezonde voeding stimuleren voor iedereen in Beverwijk, eventueel in 
samenwerking met de Voedselbank voor hen die het niet breed hebben. 

✅ Meer bewustwording met betrekking tot het verantwoord stoken van 
houtkachels en open haarden 



 

16 

 SPORT` 

Het CDA Beverwijk staat voor het stimuleren van sport en het ondersteunen van 
sportverenigingen. Sport is goed voor lichaam en geest en zorgt naast sociale 
contacten voor ontspanning. Het verbindt en verbroedert en het zorgt voor meer 
begrip en respect voor elkaar. Het onderdeel zijn van een vereniging brengt 
maatschappelijke verbondenheid met zich mee en stelt mensen in de 
gelegenheid om wat voor elkaar te doen. Hier worden normen en waarden actief 
overgedragen. Het CDA Beverwijk wil dat verenigingen gestimuleerd worden om 
zich te richten op de behoeften van de buurt. Daarnaast willen wij lokale 
sportinitiatieven stimuleren en zoveel mogelijk blijven ondersteunen. 

In onze gemeente wordt hard gewerkt aan de afronding van de plannen van 
Landgoed Adrichem. Met deze plannen zullen wij in de komende raadsperiode 
een toekomstbestendig sportpark met de uitstraling van een landgoed 
realiseren. Ook wordt er samen met de gemeente Heemskerk gewerkt aan de 
plannen  voor een nieuw zwembad, aangezien het Sportfondsenbad aan het 
einde van haar levensduur is. De bouw van een nieuw zwembad samen met 
Heemskerk is een veel efficientere besteding van het belastinggeld dan het 
renoveren van het oude zwembad. Kortom, er gebeurt veel in Beverwijk op 
sportgebied.  

Het CDA wil: 

✅ De bouw van een compleet nieuw overdekt zwembad ergens binnen 
onze regio. Het CDA Beverwijk wil dit realiseren in samenwerking met de 
gemeente Heemskerk.  

✅ Dat de sportaccommodaties in beheer van de gemeente goed 
onderhouden worden en sportverenigingen zoveel mogelijk ontlast 
worden, zodat zij zich volledig op hun primaire sporttaken kunnen richten. 

✅ Buitensport zoveel mogelijk faciliteren. De openbare ruimte moet 
uitdagen om te sporten. Dit kan onder andere door de aanleg van nieuwe 
doorfietsroutes, maar ook voetbalkooien, een skatepark, ruiterpaden en 
een (hufterproof) trimbaan mogen niet ontbreken. 

✅ Goede initiatieven om senioren meer te laten bewegen, zoals 
wandelclubs, zoveel mogelijk ondersteunen. 

✅ Het goede werk van de buurtsportcoaches en de sportcoach aangepaste 
sporten voortzetten. Een goed sportklimaat stimuleert een gezonde 
leefstijl en vermindert overgewicht. 
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✅ In de komende raadsperiode kijken naar de mogelijkheden voor een 
denksportcentrum in Beverwijk. Beverwijk staat al vele jaren in de 
internationale aandacht door het Tata Steel-Schaaktoernooi. Wat het CDA 
betreft, moet de gemeente Beverwijk doorpakken op deze mooie traditie. 
Daarnaast biedt denksport unieke kansen als ontmoetingsplek voor jonge 
en oudere Beverwijkers.  
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 CULTUUR EN ERFGOED` 

Het CDA Beverwijk vindt dat de gemeente zich moet inspannen om uitingen van 
kunst en cultuur in stand te houden. Waar mensen van verschillende 
achtergronden elkaar vinden in een gezamenlijke hobby, ontstaat begrip en 
respect voor elkaar. Cultuur heeft een verbindende kracht tussen mensen, maar 
voorziet ook in inspiratie en ontspanning. In Beverwijk wordt er al veel op gebied 
van cultuur gedaan. Denk aan zangkoren, amateurkunst, toneelverenigingen, 
Young Art, de Kermis, paarden/wielerevenementen Septembergras en de week 
van de Industriecultuur. Als CDA willen wij deze bestaande culturele 
voorzieningen zoveel mogelijk in stand houden. De gemeente moet faciliteren 
dat alle Beverwijkers op een laagdrempelige manier in aanraking kunnen komen 
met kunst en cultuur.  

In de afgelopen raadsperiode bleek dat onze ambities voor de bouw van een 
nieuw cultureel centrum en de verplaatsing van het Kennemer Theater de 
komende jaren niet haalbaar te zijn. Het CDA wil deze ambitie echter in leven 
houden en pleit ervoor om een nieuw cultureel centrum in te passen in de 
ontwikkeling van het gebied Spoorzone. Dit pleidooi zetten wij in de komende 
raadsperiode door. Ook willen wij in het bijzonder aandacht schenken aan Wijk 
aan Zee als cultureel dorp van Europa, en de vele culturele initiatieven die zich in 
dit dorp ontplooien.  

Het CDA wil: 

✅ Het college opdragen een plek te reserveren voor een nieuw cultureel 
centrum in de ontwikkeling van het programma Spoorzone. 

✅ Een jaarlijks volksfeest op 11 november ter viering van de Beverwijkse 
stadsrechten. De gemeente dient een faciliterende rol te nemen in de 
organisatie van de festiviteiten. Initiatieven dienen van onder uit de 
Beverwijkse samenleving te komen. Daarnaast is ''750 jaar marktstad'' in 
2026 een prachtige gelegenheid om onze weekmarkt en ondernemers in 
de spotlights te zetten. 

✅ De bibliotheek voor Beverwijk behouden. De bibliotheek doet veel meer 
dan alleen boeken uitlenen. Wij willen dat de gemeente de bibliotheek 
zoveel mogelijk faciliteert in haar zoektocht naar een nieuwe, 
toekomstbestendige invulling. 

✅ Een goede bestemming voor religieus erfgoed. Kerkgebouwen zijn een 
onmisbaar onderdeel van het Beverwijkse stadsgezicht. In onze 
seculariserende samenleving komen deze gebouwen echter steeds vaker 
leeg te staan. Het is van groot belang dat de gemeente actief mede op 
zoek gaat naar een passende functie, waarbij ontmoeting centraal staat. 
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Leegstand van deze beeldbepalende gebouwen moet zoveel mogelijk 
worden voorkomen. 

✅ Het Museum Kennemerland financieel te ondersteunen, zodat het 
museum haar collectie kan blijven tonen en kunst-en cultuurprojecten kan 
verzorgen. Wij hechten hierbij speciaal belang aan de link tussen lokale 
geschiedenis en het basisschoolonderwijs, zodat onze jongste 
Beverwijkers ook kennis maken met de geschiedenis en een sterke band 
ontwikkelen met hun stad. 

✅ Dat er voldoende aandacht blijft voor monumenten en voor plekken met 
historische waarden zoals de Huizen Scheijbeeck, Akerendam en 
Westerhout, de Wijkertoren en de Dorpsweide. Zodat dit alles bewaart 
blijft voor de volgende generatie. 

✅ Initiatieven ondersteunen die cultuur en historie zichtbaar maken in het 
stadsbeeld. De gemeente de taak heeft om de historie binnen onze 
gemeente te bewaren en te bewaken zodat haar inwoners het verhaal 
weten van onze stad. 

✅ Het dorpse karakter van Wijk aan Zee behouden en culturele 
evenementen, zoals de zeepkistenrace, de smaakmarkt, het Jutterspad, 
het Rondje Wijk aan Zee en de kofferbakmarkt blijven steunen.  
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 WELZIJN` 

In Beverwijk moet iedereen kunnen meedoen. Uitgangspunt is dat er geen 
belemmeringen zijn om deel te nemen aan het sociale, culturele leven, werk, 
sport en alle activiteiten in de openbare ruimte. Er zijn al goede stappen 
gemaakt, zoals het minimabeleid, WMO beleid, doelgroepenvervoer en veel 
initiatieven op het gebied van sport en ontspanning. 

Eenzaamheid is één van de grootste sociale problemen van onze tijd. Meer dan 
een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. De effecten van de 
coronacrisis hebben deze problematiek vergroot en laten zien dat eenzaamheid 
psychisch nadelige gevolgen kan hebben. Niet alleen onder ouderen, maar ook 
onder jongeren is en blijft het een groeiend en urgent probleem. Het CDA 
Beverwijk maakt zich hard in de strijd tegen eenzaamheid.  

De corona epidemie heeft een zware wissel op ons getrokken. We moeten dus 
inzichtelijk maken waar we de komende tijd extra op moeten inzetten, zoals 
eenzaamheid bij ouderen en jongeren, armoede en overbelasting van vrijwilligers 
en mantelzorgers. 

 

Het CDA wil: 

✅ Een generatiebewust beleid met meer activiteiten voor jong en oud om de 
eenzaamheid in onze stad te doorbreken en om zinvolle ontmoetingen 
tussen jongeren en ouderen te stimuleren. Het maatjesproject is hier een 
uitstekend voorbeeld van.  

✅ De nieuwe lichting gepensioneerden heeft veel in huis. Het CDA ziet deze 
groep als kans voor het verenigingsleven en sociale cohesie in de buurten. 
Omdat we hen graag actief bij de samenleving betrokken houden, zijn 
we van plan alle mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken een 
informatiepakket aan te bieden waarin zij worden opgeroepen hun talent 
en kennis in te zetten voor de gemeenschap. 

✅ Aanpak ouderenmishandeling 

✅ Goede schuldhulpverlening en cursussen ter voorkoming van schulden. 
De gemeente moet erin voorzien dat kinderen niet de dupe hoeven te 
worden van de schulden van hun ouders. 

✅ Dat de gemeente actieve bewustwording voor dementie creëert onder 
de Beverwijkers. Mensen met dementie moeten zo lang mogelijk mee 
kunnen doen in de maatschappij. 
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✅ Dat voor mensen met een kleine beurs de drempel tot sport, recreatie en 
cultuur zo laag mogelijk wordt gehouden.  

✅ Wijksteunpunten/huiskamers waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten 
en waar men activiteiten kan organiseren.  

✅ Beter communicatie over activiteiten in Beverwijk en Wijk aan Zee. Zo 
pleiten we voor het introduceren voor een ouderenkrantje dat één keer per 
maand bij onze senioren op de mat valt, waar alle relevante informatie over 
de sociale voorzieningen, contactgegevens en activiteiten in Beverwijk 
bekend worden gemaakt.   
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 GROEN` 

We hebben in Beverwijk en Wijk aan Zee best veel groen. Toch ervaren de 
meeste inwoners de stad als stenig. We willen een groenere uitstraling en 
verbindingen met groen door de hele stad. Een centrale rol hierbij spelen onze 
parken zoals: Park Westerhout, Scheijbeeck, Vondelkwartier met Kinderboerderij 
De Baak, Park Overbos, het Aagtenpark, de Vlasakkers, het 
Binnenduinrandgebied en de Buitenlanden. 

Het CDA Beverwijk is het met veel mensen eens dat de kwaliteit van het 
onderhoud openbaar groen omhoog moet. Een opgeruimd en goed 
onderhouden openbare ruimte stimuleert burgers vanzelf om ook goed om te 
gaan met deze openbare ruimte. 

Inwoners kunnen ook zelf een steentje bijdragen. De gemeente moet hier wel 
een leidende en faciliterende rol innemen. Tegels uit voor- en achtertuinen 
verwijderen zorgt niet alleen voor meer groen, maar ook voor een betere 
afhandeling van regenwater. De acties Steenbreek en Tegelwippen kunnen hier 
aan bijdragen. En natuurlijk daar waar mogelijk een regenton. Goed voor het 
milieu en de portemonnee. Zo zorgen inwoners samen met de gemeente voor 
meer groen.  

Het CDA wil: 

✅ De randweg vergroenen. Naast een nieuw fietspad kunnen er nog aardig 
wat bomen aangeplant worden. Wij zien graag een groene muur om Tata 
heen. 

✅ Een diverse en toekomstbestendige variatie in beplanting. Als we 
nieuwe bomen en struiken planten zorgen we ervoor dat dit soorten zijn, 
die gedijen in het huidige en te verwachte klimaat. Door te variëren zorgen 
we ervoor dat plantenziektes minder kans krijgen, dieren beter gedijen en 
het stadsbeeld aantrekkelijker wordt. 

✅ Een boom voor iedere pasgeboren Beverwijker.  

✅ Een scan laten uitvoeren die kijkt naar hondenuitlaat mogelijkheden met 
voorzieningen. Hierbij wordt specifiek gekeken naar beschikbare ruimte, 
benodigde faciliteiten, de inzet van de poepveger en het afschaffen van de 
hondenbelasting. 

✅ Dat er voor elke boom die gekapt wordt, twee nieuwe bomen in de 
directe omgeving teruggeplaatst worden. Ook ziet het CDA graag dat het 
hout van de gekapte bomen, wanneer mogelijk, opnieuw een plaats krijgt 
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in wijk, bijvoorbeeld in de vorm van picknicktafels. De noodzaak voor de 
kap moet altijd goed onderbouwd en bewezen worden.       

✅ De gemeente faciliteert mogelijkheden voor dak- en geveltuinen en 
buurttuinen. 
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 TOERISME` 

Wie in onze gemeente aan toerisme denkt, denkt meestal aan het strand en de 
duinen in Wijk aan Zee. En natuurlijk aan de Bazaar waar ieder weekend weer 
duizenden mensen op af komen. Maar daarnaast hebben we ook de 
recreatiegebieden binnen het RAUM, met in Beverwijk Landgoed Rorik en het 
Aagtenpark.  

Je kunt hier wandelen, fietsen en verblijven. Het CDA Beverwijk wil toeristen uit 
de regio en van verder weg verwelkomen om te genieten van de dorpse 
gezelligheid, de rust en het gastheerschap van onze hotels, vakantiehuisjes en 
overige horeca. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw beleidsplan 
toerisme. Hierbij liggen kansen om onze gemeente nog beter op de toeristische 
kaart te zetten.. 

Het CDA wil: 

✅ Goede toegankelijkheid op het strand voor mindervaliden. 

✅ Goede bereikbaarheid naar strand en duinen tijdens het hoogseizoen 

✅ Betere communicatie over de  activiteitenagenda. 

✅ Nieuwe groepen toeristen aantrekken uit binnen- en buitenland. 
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Een Weerbare Samenleving 

 VEILIGHEID` 

Iedere Beverwijker moet de ruimte en vrijheid hebben om met respect voor 
elkaars culturele en religieuze verschillen z’n leven op eigen wijze in te vullen. 
Waar onze vrijheden elkaar raken, gaan we respectvol met elkaar om. Het CDA 
Beverwijk streeft naar een stad waarin we elkaar weer durven aan te spreken op 
elkaars gedrag en eigen verantwoordelijkheden 

Veiligheid is voor onze maatschappij een basisbehoefte. Gevoel van veiligheid en 
vertrouwen draagt bij aan een sterke samenleving, waarin mensen met elkaar in 
gesprek gaan, zakendoen en samenwerken.  

Een probleem dat we afgelopen jaren herhaaldelijk te horen kregen is dat we niet 
handhaven op onze eigen regels en afspraken. Dat maakt het voor de 
goedwillende Beverwijkers moeizaam om het goede voorbeeld te geven.  

Handhaven van regelgeving is het voor het CDA uitgangspunt en niet het 
resultaat van een economische afweging. Capaciteitsgebrek is niet langer een 
excuus voor het niet kunnen handhaven. Ook in de wijken buiten het centrum 
zijn de handhavers zichtbaar aanwezig 

Het is de taak van de gemeente Beverwijk om te werken aan een veilige 
samenleving, meldingen serieus te nemen en daarop te reageren. Voor ons gaat 
het hier om concrete acties, zichtbaarheid van agenten en handhavers (BOA’s) op 
straat en rondom scholen, veilige fietsroutes, betere handhaving in het verkeer 
(ook in 30km-zones) en goede voorlichting van de kwetsbare groepen in onze 
samenleving. Denk hierbij ook aan voorlichting van ouderen over deelname aan 
het verkeer met elektrische fietsen.  

In Beverwijk is hooguit ruimte voor één coffeeshop. Het CDA Beverwijk is 
voorstander van een uitsterfbeleid. Dit houdt in dat wanneer een coffeeshop de 
deuren sluit daar geen nieuwe coffeeshop voor in de plaats komt. Verkoop aan 
minderjarigen en overlast moet te allen tijde voorkomen worden. Verder willen 
we stevig inzetten op de aanpak van harddrugsgebruik. Gebruik moet worden 
ontmoedigd, dealers moeten niet langer ongestoord hun gang kunnen gaan en 
mensen moeten op eenvoudige wijze misstanden kunnen melden. Ook vinden 
we het uitvoeren van rioolwateronderzoek van groot belang om ontwikkelingen 
accuraat in kaart te brengen en waar nodig beleid hierop te sturen. Voor het CDA 
Beverwijk is het duidelijk dat harddrugsgebruik en de ondermijnende 
criminaliteit hand in hand gaan en daarmee een gevaar vormen voor onze 
rechtsstaat. Hier moeten we adequaat tegen optreden. 
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Cameratoezicht en nieuwe technologische ontwikkelingen om veiligheid te 
waarborgen en te vergroten, passen wij in de stad slim toe zonder dat dit een 
onevenredige inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van de inwoners. 

Het CDA wil: 

✅ Betere handhaving op naleving van regels en wetten. 

✅ In Beverwijk maximaal één coffeeshop. 

✅ Gebruik van soft en harddrugs onder Beverwijkers ontmoedigen, ook 
gezien de misdaad die met de levering van drugs gepaard gaat. 

✅ Inzet van cameratoezicht om onveiligheid tegen te gaan. 

✅ Harde aanpak van ondermijning. 
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 BESTUUR EN FINANCIËN` 

Het gemeentebestuur staat ten dienste van inwoners, bedrijven en 
maatschappelijke instellingen. Inwoners, bedrijven en instellingen weten wat 
goed is voor Beverwijk en Wijk aan Zee. Vanuit het principe van ‘’gespreide 
verantwoordelijkheid’’ wil het CDA dat het gemeentelijke bestuur genoeg ruimte 
aan eigen initiatieven vanuit aan het maatschappelijke middenveld biedt. Het 
stadsbestuur moet open, transparant en dienstbaar zijn naar de burgers. 

Goede financiën zorgen ervoor dat onze gemeente weerbaar is. Het CDA 
Beverwijk houdt goed rentmeesterschap hoog in het vaandel. Goed rentmeester 
zijn, houdt in dat wij de ambities voor de stad Beverwijk kunnen waarmaken en 
dat wij tegelijkertijd financiële tegenvallers kunnen opvangen met onze 
gemeentelijk reserves. Met het CDA in de coalitie zijn deze reserves de afgelopen 
vier jaar gegroeid. Iets wat, gezien de financiële situatie van veel andere 
gemeenten, totaal geen vanzelfsprekendheid was. Het CDA Beverwijk wil ook de 
Beverwijkse lokale lasten onder het landelijk gemiddelde houden. Hier hebben 
wij ons afgelopen raadsperiodes ook hard voor gemaakt. Het CDA Beverwijk 
beseft dat het belastinggeld uw geld is, en dus besteden wij dit geld zo efficiënt 
en doelmatig mogelijk.  

Als CDA Beverwijk willen wij de verhouding tussen de lokale lasten en 
gemeentelijke voorzieningen in balans houden. Dit betekent echter ook dat het 
voor ons geen doel op zich is om zo min mogelijk geld uit te geven. De grote 
behoefte aan woningbouw vraagt van ons als gemeente om investeringen te 
doen, en het is nog niet zeker of wij deze investeringen op de lange termijn 
kunnen ondervangen.   

Het CDA wil: 

✅ Sterke regionale samenwerking tussen de gemeenten Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen in de IJmond. Als IJmond-gemeenten moeten wij 
samen optrekken, willen wij niet overschaduwd worden door grotere, 
omliggende gemeenten. Er zijn grensoverschrijdende problemen die wij 
als gemeenten het best gezamenlijk kunnen aanpakken. 

✅ Voldoende reserves voor het onderhoud aan wegen, openbaar groen en 
openbare gebouwen. Kosten voor onderhoud mogen niet 
doorgeschoven worden naar de toekomst.    

✅ Realistische ambities met een passende begroting. Hierbij streven wij naar 
een sluitende begroting zonder een beroep te doen op de reservepositie 
van de gemeente. 
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✅ Volksvertegenwoordigers die hun oor te luisteren leggen bij de 
samenleving en op basis daarvan te werk gaan. 

✅ Lage lokale lasten voor de inwoners van Beverwijk. Wij streven hierbij naar 
lokale lasten onder het landelijk gemiddelde.  
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 PARTICIPATIE EN DIENSTVERLENING` 

Participatie speelt eens steeds grotere rol in het functioneren van de lokale 
overheid. Wat het CDA Beverwijk betreft is deze toenemende betrokkenheid van 
de burger een goede ontwikkeling. Burgers willen steeds meer meepraten over 
wat er in hun wijk gebeurt, en dit moeten wij als gemeente faciliteren. De nieuwe 
omgevingswet stimuleert al vroegtijdige participatie, maar wij kunnen als 
gemeente ook meer doen. Het CDA Beverwijk is voorstander van kwalitatief 
hoogwaardige participatie. Participatie mag geen lijstje zijn dat er enkel is om 
afgevinkt te worden, maar moet een vast onderdeel zijn van onze 
bestuurscultuur.  

Het CDA wil: 

✅ Vooraf bepalen welke vorm van participatie bij een raadsvoorstel geschikt 
is. Daarnaast moet duidelijk worden aangegeven hoe deze participatie in 
het uiteindelijke resultaat is verwerkt. 

✅ Goede voorlichting aan bewoners voorafgaand aan het participatieproces 
over wat wel en niet mogelijk is. Onduidelijkheid schept namelijk 
verkeerde verwachtingen van participatie bij burgers. Dit zorgt 
logischerwijs weer voor frustratie. Door voorafgaand aan het proces 
duidelijk de lijnen uit te zetten, kunnen we latere onvrede voorkomen. 

✅ Dat overheidsparticipatie een duidelijke plek krijgt in het beleid. Er zijn 
genoeg Beverwijkers met creatieve ideeën voor onze stad. Wanneer zij bij 
de gemeente aankloppen met hun idee moet er een duidelijk traject 
klaarliggen om de haalbaarheid van deze ideeën te toetsen. Zo nodig moet 
er bij het opstellen van de begroting gekeken worden naar budget voor 
deze onverwachte initiatieven. 

✅ Dat de gemeente bij de digitalisering nadrukkelijk rekening houdt met de 
positie van senioren. Er wordt teveel van uitgegaan dat alle Beverwijkers 
digitale dienstverlening willen en er mee overweg kunnen. Om als 
overheidsinstelling toegankelijk te blijven voor mensen die niet digitaal 
vaardig zijn, moet de gemeente alternatieven blijven bieden.  

✅ Burgerfora bij grote ingrijpende thema’s, zoals de energietransitie. Door 
een burgerfora kan een groep inwoners, geselecteerd door bijvoorbeeld 
loting, de gemeentelijke politiek adviseren. 
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 AFVALBELEID` 

Het scheiden en verzamelen en verwerken van afval in onze gemeente is een 
onderwerp waar veel aandacht aan wordt besteed en waar veel inwoners zeer 
verschillend over denken. We moeten echt beter scheiden om uiteindelijk 
minder afval te verbranden en meer grondstoffen opnieuw te gebruiken. 

Er gaat nog te veel glas, papier, textiel en GFT in de grijze afvalbak. Verbranden is 
niet alleen slecht voor het milieu, het kost ook steeds meer geld door de hoge 
verbrandingsbelasting, opgelegd door de Rijksoverheid. Scheiden is dus goed 
voor de portemonnaie van onze inwoners. De komende jaren willen wij nog meer 
inzetten op het mogelijk maken van beter scheiden. 

De dumpingen zorgen in onze gemeente voor een groot probleem. De rommel 
zorgt niet alleen voor hoge extra opruimkosten, die wij met elkaar moeten 
betalen, maar het ziet er ook niet uit. Wegbrengen of op afspraak laten ophalen 
van grof afval kan eenvoudig en zonder kosten. We moeten onze inwoners dus 
nog beter informeren en verleiden om van al deze mogelijkheden gebruik te 
maken. 

Onze afvalstoffenheffing is lager dan die van de omringende gemeenten. Dat 
willen wij zo houden. We streven wel naar een voldoende kostendekkendheid. Dit 
kunnen we met elkaar voor elkaar krijgen. 

Het CDA wil: 

✅ Papierbak voor wie dat wil 

✅ Capaciteit van glas-, PBD- en papierbakken verhogen 

✅ Minder dumpingen. 


