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1. Inleiding en voorwoord
De afgelopen 4 jaar heeft het CDA meegedaan in het College. We hebben ons
ingezet voor meer groen in de wijk, beter onderhoud van de parken o.a.
Westerhout, bloembakken in de buurten en aanpak zwerfvuil. Kortom, het CDA
heeft geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met de leefbaarheid en de
veiligheid in uw buurt.
We hebben voortdurend aandacht gevraagd voor de kwetsbare ouderen en dan
vooral voor het thema dementie. Voorstellen voor meer sportmogelijkheden
voor de jeugd zijn door ons altijd van harte ondersteund.
We hebben regelmatig onze zorgen geuit over de rijks bezuinigingen op de
Jeugdzorg waar de gemeente nu verantwoordelijk voor is. We vinden dat
jongeren moeten kunnen rekenen op de juiste zorg.
De inzet van de sociale teams heeft er in de afgelopen jaren toe geleid dat er
maatwerk wordt geleverd voor gezinnen in problemen. Daarbij staat
samenwerken voorop.
We hebben stap voor stap geprobeerd om onze inwoners meer te betrekken bij
de besluitvorming door ze in een vroeg stadium bij hun buurt te betrekken. U
kunt er op rekenen dat we de lijn die we de afgelopen jaren hebben ingezet, gaan
doorzetten. Daar hebben wij u wel bij nodig. In ons programma voor de
komende jaren gaan we vooral in op actuele Beverwijkse thema's en proberen
daarmee Beverwijk en Wijk aan Zee mooier, veiliger en gezelliger te maken.
Wij zijn geïnspireerd om de komende 4 jaar voor u aan de slag te gaan. De
komende jaren zullen zich kenmerken door ingrijpende keuzes voor Beverwijk
en Wijk aan Zee. Discussies over binnenstedelijk bouwen, kwaliteit van
voorzieningen, beheer openbaar gebied, veiligheid, gemeentelijke zorgtaken en
de regionale samenwerking vragen om een intensieve en open communicatie
met belanghebbenden en een ambitieus bestuur. Het gaat om een gezamenlijke
toekomst van onze stad en onze inwoners.
We kiezen voor een mooie, veilige en groene gemeente, waar eigentijdse
dienstverlening vanzelfsprekend is. We willen samenwerken aan een sterke
gemeente waar respect en saamhorigheid de norm zijn. Dat kunnen we niet
alleen. Actieve inwoners die zich inzetten voor de buurt of vereniging verdienen
ondersteuning.
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Het plan voor een beter Beverwijk begint bij een sterke samenleving waar alle
mensen meedoen. Wij kiezen voor elke vorm van relatie, waar Beverwijkers en
Wijk aan Zeeërs duurzaam samenleven en voor elkaar zorgen. De gemeente
faciliteert netwerken om inwoners die het nodig hebben, te ondersteunen.
In het programma voor de komende jaren geven we aan welke kant we op willen
met Beverwijk en Wijk aan Zee en waar onze belangrijkste ambities liggen.

Cécilia van Weel-Niesten
Lijsttrekker
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2.

Beverwijk veilig

Veilig wonen en werken is een voorwaarde om prettig te leven. De gemeente
heeft hierin een belangrijke taak. Een papieren veiligheidsplan alleen maakt
Beverwijk niet veiliger. Actie is nodig tegen zakkenrollen, gewelddadig gedrag,
inbraken, winkeldiefstal en drugsoverlast. Van de gemeente verwacht het CDA
hierbij een regisserende rol. We hebben immers naast de gemeente zelf ook te
maken met politie, justitie, onze eigen handhavers en de hulp en betrokkenheid
van alle inwoners.

Teun Jan Tabak

Ik maak mij sterk voor:
Meer aandacht voor eenzame Beverwijkers en Wijk aan Zeeërs
Veilige en leefbare buurten en wijken,
Meer zeggenschap voor de Beverwijkers en Wijk aan Zeeërs

Aanpak zwerfafval
Als je met Beverwijkers en Wijk aan Zeeërs praat, komt het gesprek al snel op
dit onderwerp. Mensen ergeren zich terecht aan de rommel op straat en het afval
bij en rond afvalbakken en in de openbare ruimte. Het CDA wil meer tijd
uittrekken voor handhaving en het beboeten van de overtreders. Er moet meer en
beter opgetreden worden tegen mensen die deze rommel veroorzaken.
Aanvullend willen betere informatie en communicatie over zwerfafval.
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Hanneke Niele

Ik maak mij sterk voor:
Schone straten, parken en perken, opruimen van zwerfafval
Onderhoud van ons groen en plaatsen van plantenbakken
Veiligheid bij scholen, door 30km zones en parkeertoezicht
Softdrugsbeleid
Er zijn 4 coffeeshops in Beverwijk. Dit is een historisch gegeven. Ondanks de
inzet van de coffeeshops zelf veroorzaken bezoekers van deze coffeeshops
regelmatig voor overlast. Hiertegen dient beter te worden opgetreden
Integratie en participatie, tegengaan van radicalisering en bevorderen
socialisering
Het lijkt er op dat minder jongeren zich aangetrokken voelen tot radicale en
terroristische organisaties dan voorheen. In de afgelopen jaren is het religieus
extremisme aan Beverwijk voorbij gegaan. Dat wil niet zeggen dat er geen
jongeren meer zijn die zich hiertoe aangetrokken voelen. Met deze jongeren
moeten wij in gesprek blijven. Het gaat vaak om de kansen die zij (ook) moeten
krijgen via scholing en werk. Hoe meer betrokken zij zijn bij en binnen onze
gemeente, hoe groter de kans dat zij als volwaardig inwoner hun
verantwoordelijkheid nemen.
Huiselijk geweld en kindermishandeling
Helaas is het nog voor veel kinderen niet veilig in hun eigen huis en gezin. De
cijfers geven een verontrustend beeld. In de komende jaren moeten wij hierin
flink investeren. Het CDA gaat voor vroeg signaleren en zoveel mogelijk in
samenspraak met de ouders en familie van deze kinderen zoeken naar werkbare
en acceptabele veilige oplossingen. Het CDA ziet erop toe dat het vooral
makkelijker wordt om hulp te zoeken en te vinden.
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Wijkbeheer
Het wijkgericht werken is verdwenen zonder dat er iets nieuws voor in de plaats
is gekomen. Dit ervaart het CDA als een gemis. In samenspraak met de stichting
Welzijn willen we een nieuwe structuur opzetten voor bewonersbetrokkenheid
bij onderhoud en veiligheid in de buurten.
Door terugdringing van het betaald parkeren en door technische innovaties komt
er tijd vrij bij de parkeercontroleurs. De tijd die hierdoor vrijkomt, willen wij
graag inzetten voor een nieuwe vorm van wijkbeheer. Wijkbeheerders kunnen
een speciale rol vervullen als aanspreekpunt voor bewoners. Zij gaan in gesprek
met mensen die vragen of opmerkingen hebben over de wijk en kunnen direct
zorgen voor oplossingen door korte lijnen met het gemeentehuis, politie, HVC
en nog veel meer. Het CDA ziet graag dat een wethouder wordt belast met
wijkzaken en verantwoordelijk is voor de leefbaarheid in de wijken.
Vuurwerk
Het CDA is voorstander van een onderzoek naar de mogelijkheid van een groot
vuurwerk-feest op Oudjaarsavond.
3. Beverwijk groen

gemeente. Het CDA gaat voor het
plaatsen van plantenbakken om bij te
dragen aan een mooier en groener
straatbeeld.

Meer groen en plantenbakken
De roep om meer groen klinkt steeds
duidelijker. Menig Beverwijker
ervaart de stad terecht als stenig. Het
CDA gaat hierom voor een groenere
gemeente. Wonen en werken in een
groene omgeving is goed voor de
mens. Beverwijk en Wijk aan Zee
moeten er een stuk fleuriger gaan
uitzien. Dat is belangrijk!

Ook is er te weinig onderhoud
gepleegd aan het groen in de wijken
en dat willen we de komende
bestuursperiode wegwerken.

De eerste kennismaking met de stad
zijn de entrees. Het CDA vindt dat
deze met voorrang opgepakt moeten
worden. Parken als Westerhout en
Scheybeeck verdienen een eigen
onderhoudsplan vanwege het
monumentale karakter.
De woonwijken en bedrijvenparken
verdienen ook extra inzet van de
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Onderhoud bestrating
Het CDA wil extra geld inzetten om achterstallig onderhoud van de bestrating in
de woonwijken, bij winkelcentra en in bedrijvenparken weg te werken. Veel
bestrating in Beverwijk en Wijk aan Zee ligt er slecht bij en dat gaan we
aanpakken. Dat is hard nodig. Het CDA wil met spoed een onderhoudsprogramma vatstellen voor de bestrating in heel onze gemeente dat nog in 2018
in uitvoering wordt genomen.
Als eerste moeten het Meerplein en het Vondelkwartier worden aangepakt. Het
Meerplein verkeert in een zeer slechte staat wat esthetisch een probleem is maar
ook tot valpartijen kan leiden en dat is niet acceptabel. De bestrating van het
Meerplein moet wat ons betreft als eerste worden opgeknapt. Ook het herstellen
van de trottoirs in het Vondelkwartier verdient een snelle opknapbeurt vanwege
de stoepen waar tegels die, al dan niet door boomwortels, los liggen.
Energie zuinig bouwen
De technische ontwikkelingen gaan snel. Daarnaast zijn wij het aan onze
kinderen en kleinkinderen verplicht goed na te denken over manieren van
energie zuinig bouwen en wonen. Gasloos bouwen is een van de innovaties die
in de komende jaren zal doorzetten. Wij willen als gemeente hierbij niet
achteraan sluiten, maar de verdere mogelijkheden verkennen om op zoveel
mogelijk manieren energie zuinig te bouwen. Vanzelfsprekend moet daarbij
gekeken worden naar de betaalbaarheid van deze woningen.
Wijk aan Zee
Het gaat goed in Wijk aan Zee. Het dorp bruist van de activiteiten. Er is vraag
naar woningen voor jonge gezinnen en ook voor senioren. Het CDA ziet in Wijk
aan Zee naast de vrijkomende ruimte bij Heliomare onderwijs maar beperkt
ruimte om woningen te bouwen.
In 2018 stelt de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan voor Wijk aan Zee
vast, in samenspraak met de inwoners, en dan zal dit ook moeten worden
vastgelegd. Het CDA betreurt de recent gerealiseerde hoogbouw in het
duingebied. Zoiets is niet voor herhaling vatbaar. In het nieuwe bestemmingsplan moet hoogbouw in het duingebied worden tegengegaan en het dorpse
karakter van Wijk aan Zee worden beschermd.
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Strandbeleid
Het CDA streeft naar een IJmondiaal strandbeleid met een evenwichtige
verdeling van de lusten en lasten.

Paul Meiland

Ik maak mij sterk voor:
De toekomst van de IJmond
De bereikbaarheid van ons stadshart en leefbaarheid van ons dorp
En toerisme in de breedste zin des woord

Opvang regenwater
De laatste jaren kennen we hevige
regenbuien die veel wateroverlast
veroorzaken. In het kader van de
actie Steenbreek willen wij inwoners
bewust maken van de mogelijkheid
om zelf bij te dragen aan een deel
van de oplossing en hen stimuleren
tegels in de tuin te vervangen door
gras of planten.
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4.

Zorg, sport en cultuur

Kosten Jeugdzorg
De kosten voor de jeugdzorg, en dan vooral de psychische jeugdzorg, zijn hoog.
Het Rijk heeft de gemeenten flink gekort op de budgetten en aan alle kanten
doen mensen hun best om inventief met dit tekort om te gaan. Maar er zal hoe
dan ook geld bij moeten komen vanuit de regering. Wij mogen geen enkel kind
met een hulpvraag laten staan. In de komende perioden zullen gemeenten
gezamenlijk moeten optrekken om Den Haag van deze noodzaak te overtuigen.

Joel Zandberg

Binnen het CDJA ben ik actief om de Beverwijkse en Heemskerkse
jongeren mee te laten denken over onze lokale en landelijke politieke
toekomst.
Nieuwe vormen van participatie
Op het gebied van de WMO, jeugdzorg en participatie zijn er IJmondbreed
ontwikkelingen waarbij gevraagd en ongevraagd advies op een nieuwe manier
gegeven wordt. Goed luisteren naar ervaringen van inwoners en openstaan voor
initiatieven, daar gaat het om. Dit gebeurt o.a. door het invoeren van participatie
tafels. Hun kernboodschap bestaat uit: Actieve netwerken regelen,
Belangstellenden en Belanghebbenden mee laten praten, Experiment en Dialoog
en Verbreding van de betrokkenheid. Het CDA steunt dit initiatief dat een
voorbeeld is voor het betrekken van inwoners bij het gemeentebestuur.
Mantelzorg
De belasting van mantelzorgers is in de laatste jaren toegenomen. Ruim één op
de zes mantelzorgers voelt zich overbelast. 40% kan de zorg niet combineren
met de rest van hun leven. Als wij willen dat mensen langer thuis blijven wonen,
zullen we moeten investeren in persoonlijke verzorging, verpleging, hulp in het
huishouden en passende dagactiviteiten om het thuis wonen langer vol te
houden. Wij willen een visie op mantelzorg, waarbij we beter rekening houden
met de last die we bij mantelzorgers neerleggen in een samenleving waar
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mensen steeds langer moeten doorwerken en zorg en arbeid moeten combineren.
Bijzondere aandacht gaat naar ondersteuning van mantelzorgers door
kortdurende opvang en respijtzorg.
Dementievriendelijke gemeente
Beverwijk is al 4 jaar actief als dementie vriendelijke gemeente. Wij doen het
goed voor wat betreft het casemanagement. Er zijn geen wachttijden en
patiënten krijgen de professionele ondersteuning waar zij recht op hebben.
Dagactiviteiten zijn voor mensen met dementie belangrijk. Voor mantelzorgers
zijn de dagactiviteiten een noodzaak om niet overbelast te raken. De kwaliteit
van dagbesteding staat onder druk, door minder beschikbaarheid van
professionals, de eigen bijdrage is verhoogd en het aanbod sluit niet altijd aan bij
de wensen van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Wij moeten dan ook
kijken naar de kwaliteit en de toegankelijkheid van de dagactiviteiten.

Marianne Hekman

Ik maak mij sterk voor:
Goede zorg voor mensen met dementie
Beverwijk, sportieve stad
Wijkgericht werken

Beleid tegen eenzaamheid
Ook binnen Beverwijk en Wijk aan Zee zijn er mensen die eenzaam zijn.
Eenzaamheid komt voor bij ouderen, maar ook bij jonge mensen. Het overkomt
bijvoorbeeld mensen die geen sociaal netwerk hebben of beperkt zijn in hun
bewegingsvrijheid. Ook in de komende vier jaar moeten wij er alles aan doen,
om eenzaamheid te bestrijden.
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Schuldhulpverlening
Ook in Onze gemeente is er een groep mensen die door schulden in de
problemen komt. Het betreft mensen met een uitkering, maar ook mensen met
een baan lopen kans om in de schulden te raken. Kinderen die hiermee te maken
krijgen zijn extra kwetsbaar. De oorzaak komt vaak voort uit scheiding,
partnerverlies, baanverlies of emotionele problematiek. Wij moeten ervoor
zorgen dat mensen geen drempels ervaren bij het zoeken naar deskundige hulp.
Wij willen een integrale aanpak, maatwerk en een eigen verantwoordelijkheid.
Hoe eerder hulp wordt geboden, hoe groter de kans dat men snel uit de
problemen komt. De raad van kerken heeft hiertoe mede initiatieven genomen
door inzet en ondersteuning van vrijwilligers die bijstand verlenen.

Marcel Lindeman

Ik maak mij sterk voor:
De normen en waarden die het CDA vanuit haar oorsprong meeneemt
vertalen naar een modern programma met aandacht voor mensen die een
helpende hand nodig hebben.
Sport- en spelmogelijkheden in de wijken
Kinderen moeten veilig buiten kunnen spelen met vrienden uit de buurt. We
gaan in gesprek met de bewoners (ook de kinderen) om te horen wat zij
belangrijk vinden en welke voorzieningen gewenst en ongewenst zijn. Zowel
voor de kleintjes als de grotere kinderen moet het mogelijk zijn om te spelen, te
sporten en te hangen. Eenvoudige, toegankelijke constructies hebben hierbij
onze voorkeur.
Anti roken beleid
Het CDA is voor een stevig anti roken beleid, waarbij volwassenen het goede
voorbeeld geven. Steeds vaker zien wij initiatieven van mensen tegen het roken
in de nabijheid van kinderen. Wij steunen die initiatieven van harte. Het CDA is
in aanvulling hierop voorstander van een verbod op roken op schoolpleinen en
in de Beverwijkse parken en plantsoenen.
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Sport
Beverwijk kent bloeiende sportverenigingen. Iedereen die wil sporten, moet
hiertoe de mogelijkheid krijgen. Er moet ook aandacht zijn voor mensen met een
lichamelijke beperking. Verenigingen voor buiten en binnen sporten kunnen op
de aandacht rekenen van het CDA. De sportverenigingen op sportpark Adrichem
hebben een uitdagende visie gepresenteerd voor de toekomst met een plan dat
nog nader uitgewerkt moet worden. In de komende raadsperiode zullen hier
besluiten over genomen worden. Maar ook het onderhoud van bestaande
sportaccommodaties blijft belangrijk.

Monumenten
Het CDA is voorstander van de
oprichting van een IJmondiale
Stichting Stadsherstel die tot taak
heeft monumentale panden aan te
kopen, restaureren en exploiteren.

huisvesting. Het CDA juicht deze
stap toe en staat positief tegenover
een gemeentelijke bijdrage hieraan.

Museum Kennemerland
Het CDA hecht veel waarde aan het
werk van het Historisch
Genootschap Midden-Kennemerland
en museum Kennemerland. Beiden
vergroten het bewustzijn van de
lokale geschiedenis en werken nauw
samen in het Huis van de
Geschiedenis op het
Westerhoutplein. Het museum staat
aan de vooravond van de tweede
fase van de renovatie van hun
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5.

Beverwijk economisch sterk

Bedrijvigheid
Voordat het geld uitgegeven kan worden, zal het eerst verdiend moeten worden.
Een centrale rol hierin wordt gespeeld door het Beverwijkse bedrijfsleven.
Beverwijk heeft van oudsher een sterk midden- en kleinbedrijf en dat moet zo
blijven: Beverwijk als MKB-vriendelijke gemeente. Het Beverwijks bedrijfsleven kan op het CDA rekenen.
Het is van belang dat inspanningen die de gemeente en belanghebbenden hebben
geleverd voor het opknappen van de Breestraat, de Wijkerbaan, het Stationsplein
en het havengebied zich doorzetten in de hele gemeente. Nu is de Parallelweg
aan de beurt. Het CDA wil de bedrijvigheid aan de Parallelweg bevorderen met
een effectieve gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en gemeente. Voor zover
hieraan behoefte blijkt te bestaan bij ondernemers staat het CDA open voor
vormen van citymanagement en parkmanagement. Het stimulerings-fonds voor
ondernemers wordt gehandhaafd.

Canan Yagmur

Ik maak mij sterk voor:
Voor Veiligheid en tegen Criminaliteit
Een Economisch sterker Beverwijk en Wijk aan Zee.
Bevorderen van integratie en participatie van alle inwoners.
Feestweek, Koningsdag
Het CDA vindt de viering van Koningsdag en de jaarlijkse feestweek in
augustus van groot belang voor zowel de sociale functie die deze activiteiten
hebben als het economisch belang hiervan. Het is van belang dat de gemeente
het particulier initiatief dat ervoor zorgt dat Koningsdag en de feestweek worden
gevierd alle ruimte geeft. Te vaak ervaren organisatoren de gemeente als een
hindernis en stuiten zij op forse precariovergoedingen die moeten worden
betaald. Het CDA wil dat de gemeente een meer uitnodigende en ondersteunende rol speelt.
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Gastvrij parkeren
De winkeliers in de gerenoveerde Breestraat gaan samen met de winkeliers in de
zijstraten en de eveneens gerenoveerde Beverhof het in de afgelopen jaren
verloren terrein proberen terug te winnen zodat het Beverwijkse stadscentrum
weer het regionale winkelcentrum bij uitstek wordt. De gemeente heeft hieraan
financieel fors bijgedragen en zal de komende jaren een ondersteunende rol
moeten blijven vervullen. Het is hierbij van belang dat het concept van gastvrij
parkeren verder inhoud krijgt met als rode draad minder betaald parkeren en
meer blauwe zone.
Parkeerdruk winkelcentrum Wijkerbaan
Winkelcentrum Wijkerbaan stond in 2017 stil bij de afronding van de renovatie
van het winkelcentrum en zijn omgeving. Het CDA is actief betrokken geweest
bij dit succesvolle project. Het succes van het vernieuwde winkelcentrum en de
oplevering van de nieuwbouw in de directe omgeving zorgen voor een forse
druk op de beschikbare openbare parkeerplaatsen, met overvolle
parkeerterreinen en moeizame bereikbaarheid van de winkels voor klanten en
uitwijkgedrag naar de omgeving als gevolg. Het CDA pleit ervoor dat de
gemeente in overleg met de winkeliers en bewoners komt tot regulering van het
parkeren rond de Wijkerbaan, bij voorbeeld met behulp van een blauwe zone.

6.

Goed bestuur

Meer zeggenschap voor de inwoners
Draagvlak onder de inwoners voor het gevoerde beleid is van belang, evenals
betrokkenheid van de inwoners bij het gemeentebestuur. De gemeente spant zich
hierom in om de bewoners bij de besluitvorming te betrekken. Het CDA ziet dit
graag verder doorgevoerd in de nieuwe bestuursperiode 2018-2022 zodat de
inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee nog meer te zeggen krijgen. Rode
draad hierbij is, inwoners een verdergaande rol te geven bij besluitvorming en
niet alleen direct belanghebbenden, waarbij deze inwoners met ondersteuning
van de gemeente zelf aan het begin van het besluitvormingstraject wensen en
grenzen aangeven.
De IJmond
De gemeenten Beverwijk en Velsen zijn een onderzoek gestart naar de voor- en
nadelen van samenwerkingsvarianten inclusief een gemeentelijke herindeling.
De uitkomst van dit onderzoek zal leidend zijn voor het standpunt van het CDA
over herindeling. Het CDA staat hier niet negatief tegenover en zal bij een
ontwikkeling richting herindeling de Beverwijkse belangen nadrukkelijk in het
oog houden.
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Solide Financieel beleid
Het CDA staat voor een gemeentebestuur dat een solide financieel beleid voert
met een (meerjaren) begroting die sluitend is zonder een beroep te doen op de
gemeentelijke reserves, met een ruim voldoende weerstandsvermogen en
woonlasten die op of onder het landelijk gemiddelde liggen.

Uitwaaien op het Wijk aan Zeese strand
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