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Voor iedereen is het gevoel van thuis anders, maar iedereen heeft een plek nodig
die voelt als thuis. Thuis is de plek waar je opgroeit en waar je de mooiste, maar
ook de minder mooie momenten van het leven, beleeft. Het is de plek waar je jouw
kinderen ziet opgroeien en waar je uiteindelijk hoopt oud te kunnen worden.
Iedereen heeft recht op een vertrouwd thuis, waarin je veilig en geliefd je leven
kunt inkleuren. Thuis rijkt hierbij verder dan de plek waar je woont. Ook plekken
als school en verenigingen zijn onderdeel van thuis. Je vormt je thuis uiteindelijk
zelf, maar iedereen moet vanaf de eerste stapjes in het leven tot de laatste passen
de kans krijgen om een gelief en vertrouwd thuis te vormen.
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1. Thuis voor jong en oud
1.1.

Een eerlijke start voor iedereen
Nederland is een land van kansen en mogelijkheden, maar hierin is niets zo bepalend als de
start van je leven. Volgens het CDA heeft daarom iedereen het recht op een eerlijke start en
moet iedereen de mogelijkheid krijgen zijn of haar talenten te ontwikkelen. Hierbij speelt
onderwijs een hele grote rol. Het onderwijs moet dan ook zo ingericht zijn dat het voor
iedereen bereikbaar en toegankelijk is. Hierbij ontwikkelt het onderwijs voortdurend met als
doel het bieden van het beste onderwijs.
Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, dient er een ontwikkeling plaats te vinden,
waarbij per dorp moet worden gekeken naar wat de mogelijkheden zijn. Er moet dus
maatwerk worden geleverd. De integrale kind centra zijn hierin een mooi voorbeeld. Er is
echter nog veel terrein te winnen, zeker op het moment dat alles wat minder
vanzelfsprekend is. Het CDA is van mening dat we moeten kijken naar het totaalplaatje, dit
betekent dat we investeren in samenwerking tussen de kinderopvang, het onderwijs en
jeugdzorg. De gemeente zorgt dat de beren op de weg worden weggehaald en treedt op als
de verbindende en faciliterende schakel, waarbij het kind centraal staat. Hierbij is het denken
in systemen een gepasseerd station en kijken we samen met ouders en de professionals uit
de kinderopvang, het onderwijs en de zorg.

1.2.

Meer aandacht en zorg voor onze ouderen
Ouder worden is de kroon op het leven en even waardevol als het leven daarvoor. Onze
ouderen hebben immers de verschillende kernen en wijken van Dijk & Waard opgebouwd tot
de mooie plaatsen die we nu kennen. Helaas komt ouder worden niet altijd zonder gebreken
en is er soms meer hulp nodig. De zorg en aandacht die ouderen verdienen moeten we met
elkaar realiseren.

Eenzaamheid
Er zijn veel ouderen die zich eenzaam voelen, doordat zij bijvoorbeeld alleen wonen of niet
meer in staat zijn er zelfstandig op uit te trekken. Maar gevoelens van eenzaamheid komen
ook steeds vaker voor bij andere leeftijdsgroepen. Het CDA streeft ernaar dat in iedere kern
een plek is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, maar ook samen activiteiten kunnen
ontwikkelen. We zetten het landelijke Actieplan ‘Eén tegen eenzaamheid’ voort en
stimuleren lokale initiatieven die mensen helpen om uit hun isolement te komen.

Mantelzorg en respijtzorg
Het leveren van mantelzorg is een zware taak. Nu mensen de afgelopen jaren steeds langer
thuis blijven wonen is de druk op deze groep alleen maar toegenomen. Het CDA heeft enorm
veel respect voor deze mantelzorgers en we moeten deze mensen de kans geven om af en
toe tot rust te komen. Het CDA is voorstander van respijtzorg, vervangende zorgverleners
die
mantelzorgers
kunnen
ondersteunen
waar
nodig.

Vitale ouderen en thuiszorg
Goede zorg is voor het CDA een kwestie van beschaving. Het gaat om liefdevolle en
waardevolle zorg. Om dit op een goede manier te kunnen blijven doen zijn goede
ondersteuning en hulpmiddelen nodig. Ook moeten deze hulpmiddelen en ondersteuning
toegankelijk zijn. Nu de gemeente groter wordt is het dan ook belangrijk dat we deze zorg
dicht bij de mensen houden.
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1.3.

Nieuwkomers – inburgeren
Nederland heeft in de afgelopen jaren veel immigranten mogen ontvangen. Het CDA vindt
dat we solidair moeten zijn met mensen, die om verschillende redenen een nieuw ‘thuis’
zoeken en daarin een nieuwe start kunnen maken. Om daarbij kansen te behouden voor
degenen die het echt nodig hebben, moeten we een goed evenwicht vinden tussen
solidariteit en draagvermogen voor en binnen onze samenleving.
Deze nieuwe start begint met een goede inburgering, zodat mensen volwaardig mee kunnen
draaien in de Nederlandse samenleving. Het CDA vindt dat we als gemeente Dijk en Waard
actief de regie en facilitering moeten oppakken om inburgering te laten slagen. Veel
inburgeringstrajecten worden nu nog uitgevoerd door externe partijen. Het CDA wil de
inburgering meer verbinden met en laten uitvoeren door lokale en/of regionale
maatschappelijke organisaties.

Huisvesting
Naast inburgering is huisvesting voor statushouders een groot probleem. Door het nijpende
tekort op de woningmarkt blijven mensen te lang in asielzoekerscentra wonen. Het CDA
vindt dat de gemeente Dijk en Waard, samen met de regionale gemeenten, de provincie en
het Rijk, op zoek moet naar geschikte locaties voor statushouders. Niet met zijn allen bij
elkaar, maar verspreid over de wijken en buurten van Dijk en Waard. Door deze aanpak
worden mensen sneller onderdeel van de buurt en dit bevordert draagvlak onder inwoners.

1.4. Verenigingsleven
Verenigingen zijn een drijvende motor van de samenleving. Hier ontmoeten mensen elkaar,
leren wij van elkaar en versterken wij onze banden. De gemeente Dijk en Waard heeft tal van
verenigingen, klein en groot en op veel verschillende gebieden. Het zijn echter geen
makkelijke tijden voor verenigingen. Een tekort aan vrijwilligers, hoge vaste lasten of
complexe regelgeving zijn voor veel verenigingen de realiteit van de dag. Het CDA is van
mening dat wij als gemeente moeten faciliteren en ondersteunen waar dit nodig en mogelijk
is. Hierbij gaat het niet per definitie om financiële steun, maar ook moet gekeken worden
naar de echte behoefte van verenigingen. Hierbij kan het dus ook gaan om het delen van
kennis, materieel of het verbinden van verschillende partijen. Verenigingen moeten hierin
zich vooral kunnen focussen op de club zelf en daarom moet het contact met de gemeente
laagdrempelig en toegankelijk zijn. Daarom moet er binnen de gemeente een verenigingenverbinder komen. Deze verbinder heeft als taak het helpen en ondersteunen van de
verenigingen binnen onze gemeente. Daarnaast willen wij verenigingen
ondersteunen/faciliteren met een creatief subsidiebeleid of op andere wijze. We willen
zoeken naar vernieuwende instrumenten, waarmee doelgericht gewerkt kan worden en
verenigingen minder afhankelijk worden van vaste modellen.

1.5.

Cultuur en erfgoed
Dijk en Waard bestaat uit een gedeelte dat in 1630 als droogmakerij is ontstaan, tezamen
met een gedeelte dat al ongeveer 950 jaar bestaat. Er is dus veel geschiedenis in de
gemeente aanwezig wat de moeite waard is om te behouden, te laten zien aan inwoners en
bezoekers en om de verhalen die hierbij horen door te vertellen. Het CDA wil dit actief
promoten door het opzetten van een lokale monumenten- en kunst fietsroute. Ook voor de
hedendaagse cultuur heeft het CDA-aandacht.
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Het verrijkt de gemeente en moet daarom breed worden aangeboden, van een
permanente plek voor Artotheek tot Skatebanen en van Beeldentuin Art of Afrika tot
jongerencentrum Complex.
Ondersteunen met promotie en eventuele financiële bijdrage voor (creatieve) verenigingen
die hun ledenaantal hebben zien teruglopen met name door Covid-19. Om ons mooie gebied
onder de aandacht te brengen zullen wij blijven samen werken met “Holland boven
Amsterdam”. Holland boven Amsterdam brengt de regio onder de aandacht van de bewust
naar ruimte, cultuur en rust zoekende toerist uit binnen- en buitenland.

1.6. De Bibliotheek
Ook de bibliotheek vervult een rol in het faciliteren van sociale cohesie en participatie van
alle inwoners. Binnen de gemeente Dijk en Waard bevinden zich drie bibliotheken: in het
centrum van Heerhugowaard, in Heerhugowaard De Noord en in Zuid-Scharwoude
(Binding). Een bibliotheek is er niet alleen om boeken te lenen, maar ook een plaats van
ontmoeting en contacten tussen jong en oud. Verder vormt de bibliotheek een toegevoegde
waarde voor taaltraining, sollicitatietraining en andere maatschappelijke activiteiten. Het
CDA is dan ook van mening dat de traditionele bibliotheken in stand moeten worden
gehouden, ondanks de steeds verdere digitalisering.

1.7.

Sporten en spelen in Dijk en Waard
Om kinderen meer te laten bewegen zouden sportverenigingen en scholen meer met elkaar
moeten samenwerken. Er ontstaat een andere manier van sport op school en kinderen raken
geïnteresseerd in een sport waardoor er nieuwe leden ontstaan voor de verenigingen. Het
zorgt voor een betere gezondheid en actieve fitte kinderen. Het CDA ziet hierbij de
gemeente als verbindende partij om scholen en sportverenigingen bij elkaar te brengen en
samen te werken aan ideeën en plannen om sport te stimuleren.
De laatste jaren zijn vele verenigingen steeds meer onder druk komen te staan om de
exploitatie rond te krijgen. Geef verenigingen de ruimte voor eigen initiatief en ontplooien
van multifunctioneel gebruik van hun eigen ruimtes en faciliteiten.
Ieder kind verdient een veilige en fijne leefomgeving waarin het kan spelen. Het is dan ook
van groot belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen; dit kan op straat, in speeltuinen en
parken. Ook faciliteiten zoals skatebanen en een rekstokken park zijn van belang. Een goede
inrichting van de openbare ruimte waarin ook gespeeld kan worden is dan ook noodzakelijk.
Het is echter ook van groot belang om te zorgen dat volwassenen voldoende ruimte hebben
om te sporten in de openbare ruimte. Daarom zijn wij voorstander voor het uitbreiden van
bijvoorbeeld de hardlooproutes door de gemeente. Daarnaast pleiten wij voor een
revitalisering van sportpark de Vork. Dit sportpark moet een plek worden waar sport centraal
staat en waar het hele gezin tegelijk terecht kan om te sporten.
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We leven in een samenleving en daarbij ligt de nadruk op samen. Uiteindelijk
moeten we er in het leven met zijn allen wat van maken. Daarbij is het van belang
dat we elkaar helpen als dat nodig is. Hierin heeft ook de gemeente een grote taak.
Wanneer iemand, om welke reden dan ook, zorg nodig heeft, moet die zorg er zijn.
Voorop staat dat voorkomen beter is dan genezen en dat betekent ook dat we te
allen tijde moeten voorkomen dat iemand zorgbehoevend wordt als dat niet nodig
is. Wanneer de zorg toch nodig is, moeten we samen kijken op welke manier we het
beste kunnen helpen. Hierbij is het belangrijk een balans te vinden tussen zorg
bieden vanuit de gemeente en kijken waar bepaalde zorg vanuit naasten kan
worden verzorgd. Niet omdat we als gemeente zo min mogelijk zorg willen leveren,
maar wel omdat een eigen oplossing altijd duurzamer zal zijn dan zorg via de
gemeente. Bovenal staat centraal dat de juiste zorg op het juiste moment geleverd
moet worden. Niet het systeem staat centraal, maar het is de persoon waar het om
draait.
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2. Zorg voor elkaar
2.1.

Arbeidsparticipatie: Regionaal Participatiebedrijf
Als CDA verwachten we dat iedereen meedoet aan de samenleving. Voorbij de
vrijblijvendheid. Dit betekent concreet dat iedereen werkt, vrijwilligerswerk of een opleiding
doet. Dat is het uitgangspunt voor het CDA. Tegelijkertijd zien we de doelgroep mensen die
instromen in de bijstand complexer wordt. Daarbij neemt de doelgroep in de komende 30
jaar fors toe en de bijdrage van het rijk per inwoners neemt steeds verder af.

Bron: Berenschot
Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden vindt het CDA het een goede zaak dat de
uitvoering van de Participatiewet geregionaliseerd wordt. Dit geeft ons de slagkracht om
deze ontwikkelingen het hoofd te bieden en voldoende mensen en middelen ter beschikking
te hebben om mensen duurzaam aan het werk te helpen. Voor het CDA is het wel belangrijk
dat de toegang tot de participatie meer lokaal georganiseerd gaat worden dan dat tot op
heden het geval is. Dit betekent concreet dat het loket in Alkmaar weer terug moet naar de
eigen gemeente. Wat betreft de financiering is het voor het CDA belangrijk dat we meer
regionale solidariteit betrachten dan nu het geval is. Dat betekent dat op korte termijn uiterlijk 2026 - zowel de participatiemiddelen als de BUIG-gelden ondergebracht moeten
worden in het nieuwe bedrijf. Wij vinden namelijk als CDA dat het overschot op de BUIGmiddelen bedoeld zijn om meer mensen aan het werk te helpen, een vliegwieleffect.

2.2. De juiste zorg op het juiste moment
Het CDA vindt het belangrijk dat de toegang tot zorg zo is georganiseerd dat inwoners op
het juiste moment naar de meest adequate zorg worden geleid; dus ‘licht’ waar het kan en
‘zwaar’ waar het moet. Uitgangspunt is dat elke inwoner die zorg krijgt die nodig is om zijn
of haar problemen in het functioneren te verhelpen. Waar meer aandacht voor moet komen
is het tijdig durven afschalen van zorg. Dit vergt een hernieuwde aanpak vanuit de gemeente
ter beoordeling van de zogenoemde zorgzwaarte per cliënt.

Toegankelijke gemeente
Veel inwoners ervaren echter nog een drempel bij het vragen van hulp aan de gemeente.
Mede hierdoor wordt hulp vaak niet of te laat gevraagd. Wij willen daarom actieve
voorlichting geven aan de inwoners. Daarnaast moet de hulp actief worden aangeboden
wanneer die noodzakelijk is. Hierbij moeten de drempels en onnodige bureaucratie zoveel
mogelijk worden weggenomen. Ook willen we er een speerpunt van maken om de
dienstverlening eenvoudiger en toegankelijker te maken, zodat het voor alle inwoners
mogelijk is om deze zaken zelf te regelen en men minder snel professionele hulp nodig heeft
op dit vlak.
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Zorgaanbod onder de loep
Uit onderzoek is gebleken dat in regio’s waar meer zorgaanbieders actief zijn, er meer zorg
wordt verleend en de kosten hoger zijn. Voor het CDA is het belangrijk dat de gemeente zorg
goed afstemt met hulpverlening. Als behandeling niet helpt, kan ondersteuning of hulp bij
aanpassingen in de leefomgeving soms passender zijn. De gemeente mag evenwel kritisch
kijken naar de kosten versus de baten en moet zich daarbij laten informeren door deskundige
professionals of wetenschappelijke instituten. Het CDA vindt dat de gemeente ook kritisch
dient te zijn in het bepalen van het aanbod dat zij financiert om wildgroei aan aanbod te
voorkomen. De gemeente dient haar ingekochte hulpaanbod goed af te stemmen met
gemeenten in de regio en zeker bij specialistische zorg samen optrekken om te voorkomen
dat zorgaanbieders geen perspectief hebben op continuïteit. Hierbij willen wij ook innovatie
en nieuwe initiatieven stimuleren.

2.3.

Welzijnswerk
Welzijnswerk is cruciaal in het leefbaar, veilig en leuker maken van de gemeente, haar wijken
en haar buurten. De gemeente heeft als taak ervoor te zorgen dat er voldoende
maatschappelijke organisaties zijn om deze taak uit te voeren en moet hen ondersteunen
door hen in een netwerk met elkaar te verbinden. Voor het CDA gaat het welzijnswerk
verder, het kan veel meer dan nu ingezet worden als maatschappelijk voor veld voor
professionele zorg. Een welzijnsaanbod dat zowel aansluit bij de behoeften van de
professionele zorg als onze inwoners kan bijdragen aan het betaalbaar houden van de zorg.
Het CDA vindt daarom dat de huidige maatschappelijke doelstelling voor welzijnsinstelling
moet worden aangepast aan toekomstige maatschappelijke opgaven.

Preventie
Preventie is een hoofdtaak en hoofdzaak. Het CDA vindt het van belang dat de gemeente
een helder preventieaanbod heeft en dat dit ook programma’s zijn die een reële opbrengst
hebben in het voorkomen van problematiek. Zij werkt daarin nauw samen met de GGD en
scholen. Het integraal kind centrum kan hierin een sleutelpositie innemen. Vroege preventie
kan soms ernstige problemen en daarbij komende zorg voorkomen.

2.4. Schuldhulpverlening
Schuldhulpverlening en armoedebeleid zijn een belangrijke taak van de gemeente en ook
een belangrijk onderdeel van preventie. Vaak zijn de problemen rondom schuld en armoede
nauw verweven met het welzijn van inwoners. Het voorkomen van schulden of helpen bij het
oplossen van problemen op dit gebied is belangrijk om andere problemen te voorkomen.
Voor schuldenaren kan er een hoge drempel zijn om zich te melden bij de gemeente of haar
vertegenwoordigers. Wij vinden het daarom belangrijk dat er zorg wordt gedragen voor een
goed en levensvatbaar netwerk van vrijwilligersorganisaties en welzijnsinstellingen om
zoveel mogelijk contactpunten te hebben buiten de gemeentelijke kanalen waar mensen
zich met hun schulden kunnen melden.
Een goede samenwerking tussen de zorgmedewerkers en de nieuwe regionale
uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet (incl. schuldhulpverlening) is noodzakelijk. In
het gemeentehuis moet het mogelijkheid zijn om zorg, uitkering, schuldhulpverlening en
andere vormen van ondersteuning aan te vragen. Er moet ook samengewerkt worden tussen
de verschillende afdelingen van het gemeentehuis, zodat voorkomen kan worden dat steeds
meer (en duurdere) hulpverlening nodig is.
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2.5.

Maatschappelijke Participatie en Sociale Cohesie
Iedereen doet mee! Voor CDA Dijk en Waard is iedereen gelijk. Iedereen dient in zijn waarde
te worden gelaten. Dit versterkt ook de sociale cohesie en het welzijn van inwoners. Het CDA
vindt het belangrijk dat de gemeente daarin het goede voorbeeld geeft door op te komen
voor hen die dat minder makkelijk zelf kunnen en door hulp te vragen aan hen die dat kunnen
bieden. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt naar leeftijd, afkomst of anderszins.
Het CDA vindt het ook belangrijk dat de sociale cohesie wordt versterkt door het faciliteren
en stimuleren van ontmoeting. Dit kan door het plaatsen van meer bankjes nabij routes van
en naar winkels en voorzieningen. Daarnaast moeten buurt- of wijk ontmoetingsplekken,
zoals buurthuizen en activiteitencentra, behouden blijven en/of worden ontwikkeld.
Voorbeelden hiervan zijn Het Behouden Huis, het Jeugdhuis Sint Pancras en wijkcentrum De
Horst, maar ook speeltuinen, kinderboerderijen, skatebanen en het Hertenkamp. Bij deze
ontmoetingsplekken kunnen inwoners kleine buurt- of wijkgerichte activiteiten organiseren
voor jong en oud. Het behoud van deze activiteiten en de activiteiten in de kernen en dorpen,
zoals de kermissen, markten en buurtfeestjes moeten in stand worden gehouden. Hiermee
behoud je het eigen karakter van de kernen en de saamhorigheid. Zo worden we groter door
klein te blijven.
Het CDA is van mening dat lokale initiatieven om op straat- of buurtniveau samen iets actiefs
te doen door de gemeente moet worden ondersteund. Mogelijk met het voortzetten van
zoiets als een aangepast leefbaarheidsfonds. Dit betekent bijvoorbeeld laagdrempelige
toegang tot eventueel noodzakelijke vergunningen of een startsubsidie. Dus daar waar dat
nodig is de initiatieven van inwoners begeleiden, maar de regie in eigen wijk of dorp laten.
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Een van de basistaken van de overheid is het zorgen voor de veiligheid. Waar de
feitelijke cijfers veelal laten zien dat onze gemeente echt wel veilig is, is het gevoel
van veiligheid lang niet altijd aanwezig. Het gevoel van veiligheid is echter
minstens zo belangrijk als de feitelijke veiligheid. Daar komt bij dat de wereld niet
stil staat en de dreigingen daarmee ook in beweging zijn. Dit alles vraagt om een
overheid die deze basistaak op orde heeft, maar ook om een gemeente waarin de
sociale controle groot is. We moeten samen blijven kijken hoe we ervoor zorgen
dat iedereen zich ook echt veilig voelt in de gemeente, zonder dat we het gevoel
hebben constant bespied te worden.
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3. Een veilig thuis
3.1.

Buurtpreventie
Het betrekken van de inwoners is de meest effectieve manier om de veiligheid in je directe
leefomgeving te vergroten. ‘De buurt’ moet elkaar kennen en in bepaalde mate naar elkaar
om willen kijken. Initiatieven hiertoe moeten door de gemeente worden gestimuleerd. Deze
inzet is ter aanvulling van het werk van Boa’s en/of politie. We willen voorkomen dat mensen
het heft in eigen handen nemen waar dat niet gewenst is.

3.2.

Inbraakpreventie
Dijk en Waard is een veilige gemeente, toch ervaart niet elke inwoner dit zo. Wij zien dat
voorlichting over wat je zelf kunt doen aan inbraakpreventie het gevoel van veiligheid kan
vergroten. Door middel van slimme en handige tips voor in en rondom het huis kun je je huis
beter beveiligen. Daarom vindt het CDA dat er een inbraakpreventieprogramma moet
komen.

3.3.

Aangiftebereidheid
De aangiftebereidheid daalt jaar op jaar. Dit vindt het CDA geen goede zaak. Met name bij
vergrijpen zoals fietsendiefstal, bedreiging en aanranding wordt er steeds minder aangifte
gedaan. Daarom willen wij samen met de politie kijken wat er nodig is om de
aangiftebereidheid weer omhoog te krijgen, bijvoorbeeld door het delen van kleinere
successen, zoals het nieuws van de wijkagent of verder ontwikkelen van de social media.

3.4. Vuurwerk
Het afsteken van vuurwerk is voor veel mensen een leuke traditie die met
voorzorgsmaatregelen ook veilig uitgevoerd kan worden, binnen de tijd en dag die ervoor
staat. Het CDA is voor gebiedsverboden op plekken waar kwetsbare mensen wonen of
anderszins het niet verstandig is om vuurwerk af te steken. Bij bijvoorbeeld scholen,
zorginstellingen, kinderboerderijen, het hertenkamp en winkelcentra dient een
gebiedsverbod te komen. Hierbij dient ook samen met de brandweer gekeken te worden
waar een verhoogd risico op grote branden is, zoals in de buurt van oude boerderijen. Daarbij
vindt het CDA dat de handhaving op illegaal vuurwerk een stevigere aanpak verdient omdat
een kleine groep individuen hiermee het draagvlak voor het traditionele eindejaarsfeest
onderuithaalt.

3.5.

Stadstoezicht door boa’s
De politie krijgt steeds meer taken vanuit het Rijk toebedeeld. Als gemeente hebben wij
echter ook onze prioriteiten waarvoor we als CDA aandacht willen. We realiseren ons dat
handhaving hand in hand moet gaan met investeren in het voorkomen van deze overlast, er
is een balans. Twee veel voorkomende voorbeelden van overlast in de gemeente zijn fout
parkeren bij scholen en overlast gevende hangjongeren. Het aantal boa’s in Dijk en waard
wordt al uitgebreid. Mocht dit onvoldoende zijn dan pleit het CDA voor extra uitbreiding.
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Omdat voorkomen altijd beter is als genezen, vinden wij het belangrijk dat Boa's
bijvoorbeeld in het geval van overlast door hangjongeren nauw samenwerken met
jeugdwerkers om de grondoorzaak van de overlast bespreekbaar te maken en op te lossen.
Ook is het CDA voorstander van (tijdelijk) cameratoezicht op hoge risicogebieden verhoogt
het gevoel van veiligheid en zorgt voor een efficiënte inzet van toezicht.

3.6. Hulpdiensten
De brandweer, politie en ambulance behoren tot de belangrijkste veiligheidsdiensten die de
overheid levert. Tijdens de grootste rampen en moeilijkste situaties staan zij voor ons klaar.
Als CDA zijn wij van mening dat wij als gemeente in goed contact moeten blijven met onze
eigen hulpverleners en moeten zorgen dat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen blijven
doen. Hierbij zorgt de veiligheidsregio voor de organisatie van de brandweerzorg en de
geneeskundige hulpverlening. De veiligheidsregio is in het leven geroepen om te zorgen dat
we verder kunnen professionaliseren en de kosten beheersbaar blijven. Dit is en blijft ook het
uitgangspunt. Daarom zien we erop toe dat het werk van de veiligheidsregio bijdraagt aan
de veiligheid in de gemeente.
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We krijgen de wereld van onze ouders en we lenen hem van onze kinderen. Aan je
kinderen wil je altijd wat moois geven. Daarom moeten we zorgen dat we de
wereld die we krijgen een stukje mooier doorgeven aan de volgende generatie.
Het is inmiddels duidelijk dat niets doen geen optie meer is. We moeten dan ook
snel antwoorden vinden op de energietransitie, de reductie van CO2,
klimaatadaptie en circulaire economie. Hierbij is niemand gebaat bij te ambitieuze
plannen of geldverslindende projecten die uiteindelijk weinig bijdrage. Het gaat
erom dat we ervoor zorgen dat iedereen mee kan blijven doen en dat we vooral
doelmatig werken. Het draait om het behalen van een doel en niet om projecten
neer te zetten.
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4. Een duurzame en toekomstbestendige gemeente
4.1. Verduurzaming van koopwoningen
De mogelijkheden om een bestaande woning te verduurzamen blijven groeien en ook steeds
meer mensen zien mogelijkheden om hun huis te verduurzamen. Hierbij is het steeds beter
mogelijk om dit ook te doen op een financieel interessante wijze waarbij het leefklimaat in
het huis ook verbetert. Voor het ene huis gaat het om zonnepanelen op het dak of het
vervangen van de ketel door een warmtepomp. Bij de ander worden de eerste stappen gezet
door het huis beter te isoleren. Het CDA vindt het belangrijk dat in ieder geval de basis op
orde is.
Waar er grote stappen worden gezet blijft de opgave groot. De investeringen worden
financieel interessanter, maar voor lang niet iedereen zijn deze investeringen mogelijk.
Daarnaast is het groeiende aantal mogelijkheden positief maar zorgt dit er ook voor dat de
keuze steeds lastiger wordt. Wat het CDA betreft is dit een opgave die wij met zijn alle
moeten oppakken.
De gemeente is in de ogen van het CDA de verbindende schakel in het geheel. Het is aan de
gemeente op ervoor te zorgen dat mensen weten wat mogelijk is. Hierbij kijken we op
wijkniveau naar de mogelijkheden met oog voor de samenstelling van de wijk en het type
woningen. We zetten eerst in op het laaghangend fruit en bekijken in een meerjarige aanpak
hoe we op de maatschappelijk meest voordelige wijze de verduurzaming door kunnen
zetten.

4.2. Regionale Energie Strategie
Dat er een energietransitie nodig is, is voor het CDA evident. De manier waarop deze transitie
moet plaatsvinden is dat niet. Als Nederland hebben we ons het doel gesteld om in 2030 49%
Co2 te reduceren en in 2050 95% minder uit te stoten. Dit ligt vastgelegd in het de
Klimaatwet. Dat betekent voor onze gemeente dat wij daar een bijdrage moeten leven voor
onze toekomstige generaties. De Regionale Energietransitie (hierna RES) is het middel om
de doelstelling te halen. Dit betekent dat er op zee 49twh aan hernieuwbare energie – in de
praktijk door middel van windmolens – moet opgewekt worden en op het land 35twh. Elk
van de 30 regio’s in Nederland stelt daarom een RES op, daarin staat waar zonne- en
windenergie opgewekt kan worden in gemeenten.
Het CDA Dijk en Waard vindt dat het ook onze verantwoordelijkheid is om hier een
significante bijdrage aan te leveren in het belang van onze kinderen en natuur. Dat betekent
echter niet dat zomaar en overal windmolens en zonneweides geplaatst mogen worden. Wij
zoeken de balans tussen de leefbaarheid van woonkernen en de noodzaak tot schone opwek
van energie. Ruimtegebrek bepaalt dat je er zorgvuldig mee moet omgaan en keuzes moet
maken tussen bouwen, natuur en energieopwekking. Wij zijn daarom groot voorstander van
zonne-energie op daken van huizen, bedrijven en op parkeerplaatsen.
Om een duidelijk kader en richting te geven aan het plaatsen van windmolens vindt het CDA
dat een richtlijn gevolgd moet worden. Want een betrouwbare overheid is een duidelijke en
transparante overheid. Daarom stellen wij voor om deze leidraad - zoals geschetst in het
initiatiefvoorstel van CDA NH1 - te hanteren als gemeentelijke beslisboom:
1 BRON: HTTPS://WWW.CDA.NL/NOORD-HOLLAND/ACTUEEL/NIEUWS/CDA-NOORD-HOLLAND-KOMT-MET-INITIATIEFVOORSTELVOOR-BETERE-BESCHERMING-LANDSCHAP-TEGEN-WINDTURBINES-EN-ZONNEPARKEN
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1. Zijn van bezwaren van omwonenden ten aanzien van het effect op leefbaarheid en
gezondheid onderzocht of deze terecht (kunnen) zijn en hebben deze onderzoeken
impact op het draagvlak?
2. Is het participatietraject goed georganiseerd?
3. Hebben omwonenden de kans gekregen financieel te participeren?
4. Is er duidelijkheid over de ecologische effecten van het project?
5. is er duidelijkheid over de landschappelijke effecten?
6. Is er duidelijkheid over de financiële effecten?

Lokaal eigenaarschap 50% en participatie
Zon- en windenergie heeft een grote ruimtelijke en daarmee maatschappelijke impact.
Lasten en lusten gaan hand in hand. Wij zijn daarom groot voorstander van het lokaal
eigenaarschap door onze inwoners. Dit betekent dat de gemeente middels een coöperatiemodel het eigenaarschap deels aan inwoners kan geven. Voorwaarde voor het CDA is wel
dat mensen met zowel een brede als een smalle portemonnee in staat moeten zijn om
deelnemer te worden.
In het belang van draagvlak en het zijn van een betrouwbare overheid is het cruciaal dat er
een laagdrempelige participatie door bewoners kan plaatsvinden. In aanloop van de RES 1.0
zijn er in de verschillende kernen twee werkateliers geweest met inwoners. Wij vinden dat
deze manier van samenwerken ook bij komende RESSEN gecontinueerd moet worden. Het
gesprek met onze inwoners is bij RES 1.0 niet gestopt, het is een start van een continue
dialoog de komende 30 jaar.

Energie-Innovatie
Naast kernenergie zijn er tal van innovaties – bijvoorbeeld kernfusie en thorium - die de
komende jaren hun waarde al dan niet gaan bewijzen. Wanneer dergelijke nieuwe
technieken economisch rendabel zijn gebleken en breed toepasbaar zijn geworden, kunnen
deze onderdeel worden van de toekomstige energiemix. Om dit moment zijn deze
technieken alleen experimentele omgeving werkend. Omdat het onzeker is in hoeverre deze
nieuwe technieken breed ingezet gaan worden, vinden wij niet dat wij erop kunnen wachten.
In het belang van kinderen en natuur moeten wij nu aan de slag met de nu bestaande en
bewezen technieken zon en wind. De RES wordt 2-jaarlijks geactualiseerd, dan kan bezien
worden of ze onderdeel worden van de RES.

Groene Waterstof
Een energie innovatie die binnen handbereik ligt is waterstof. Waterstof is een
energiedrager. Dit betekent dat er een energiebron nodig is en die hebben we voor de kust.
Op dit moment wordt er hard gewerkt om windenergie van zee om te zetten in waterstof.
Dat maakt dat onze gemeente geografisch zeer kansrijk is om waterstof actief te gaan
toepassen. Op de korte termijn wil het CDA zich daarom inzetten in het toepassen van
waterstof in ons transport (vuilniswagens, gemeentelijk wagenpark).

Bescherming regimes natuur
Onderdeel van het behoud van draagvlak voor het RES-traject is het behoud van natuur. Dit
is in het belang van de leefbaarheid voor mensen en de impact op milieu. Provincie NoordHolland heeft in dat kader bescherming regimes aangewezen voor natuurgebieden. Wat het
CDA betreft is het handhaven en verder versterken van deze gebieden ook in het belang van
de energietransitie. Immers, de doelstelling is het reduceren van 49% CO2 in 2030. De beste
vorm van het afvangen van CO2 zijn nog altijd bomen.
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4.3. Aardgasvrije wijken
In Nederland hebben we met elkaar als doel gesteld om in 2050 geen gebruik meer te maken
van aardgas. Wat betekent dat we over moeten op andere manieren om onze huizen te
verwarmen. Stap één hierin is isoleren, hoe beter een huis geïsoleerd is hoe minder energie
nodig is voor een prettig binnenklimaat. Stap twee is het vinden van de beste manier om de
woning te verwarmen. Daarnaast ligt dezelfde opgave op het bord van ondernemers, veelal
is de te behalen winst hier even groot als een groot aantal huizen bij elkaar.
Gelukkig zijn er steeds meer mogelijkheden en staat de innovatie op dit gebied niet stil. We
hebben inmiddels de warmte transitie visie opgesteld, in dit plan zijn de kaders geschetst
voor de transitie. In de komende jaren wordt bepaald hoe we verschillende gebieden in de
gemeente van het aardgas kunnen halen. Voor het CDA staat hierbij met stipt op één dat we
toewerken naar een rendabele business case.

o
o
o

Gelukkig zijn er binnen de gemeentegrenzen al veel goede voorbeelden te vinden:
Een deel van de gemeente is inmiddels aangesloten aan het warmtenet van de HVC,
hiermee verwarmen we met de restwarmte van de huisvuilcentrale in Alkmaar
huizen en bedrijven.
Er zijn mogelijkheden om in het kassengebied de Alton proeven te doen met
geothermie.
Met het Waards energie circuit gebruiken bedrijven op het industrieterrein in
Heerhugowaard elkaars restwarmte.

Op deze ingeslagen weg gaan we voortvarend door waarbij het CDA vindt dat de gemeente
rol van stimulator, facilitator en verbinder op zich moet nemen.

4.4. Laadpalen
Inmiddels kent bijna iedereen wel iemand met een hybride of geheel elektrische auto. Of
misschien rij je er zelf een. Niet geheel onbelangrijk onderdeel van het groeiende aantal
elektrische auto’s is de mogelijkheid om je auto op te laden. Wanneer men nu een aanvraag
doet voor een laadpaal duurt het een aantal weken tot de paal daadwerkelijk wordt
geplaatst. Dit maakt het een stuk minder aantrekkelijk om een tweedehands elektrische
auto te kopen.
Het CDA vindt dat elektrisch rijden gestimuleerd moet worden. Daarbij moeten we ervoor
waken dat het straatbeeld vol komt te staan met laadpalen. Daarom is het van belang om
met de buurt samen goed te kijken waar de laadpalen geplaatst worden. Het CDA stelt
daarom voor een goed plan te maken voor de doorontwikkeling van de plaatsen voor de
laadpalen, en dan wel in overleg met de ketenpartners - zoals Liander, met het oog op het
elektrificeren van het wagenpark. Ook hier doet de gemeente het niet alleen.
Wat?
-Voldoende laadmogelijkheden in de wijk
In de Uk zijn palen ‘verborgen’ in ander straatmeubilair zoals bv lantaarnpalen. Dit gaat
verrommeling van de buitenruimte tegen.
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4.5. Circulaire economie
Het afval vandaag is de grondstof van morgen, dat is de essentie van een circulaire economie.
De vraag naar grondstoffen is de laatste decennia hard gegroeid en wanneer er niks
verandert zal deze vraag alleen maar verder toenemen. De gemeente beheert een groot deel
van de buitenruimte, we halen afval op en verwerken dit en we hebben ons eigen vastgoed.
Drie gebieden waar de overgang naar een circulaire economie terugkomt. Wat het CDA
betreft biedt de transitie ook kansen voor ondernemers en op het gebied van
werkgelegenheid. We moeten dus vooral eerst naar onszelf kijken door circulariteit toe te
gaan passen bij projecten in de openbare ruimte en binnen eventuele projecten in of aan ons
eigen vastgoed.
Ten aanzien van afval betekent het voor het CDA dat in een circulaire economie we
hoeveelheid restafval verder verlagen. We moeten ervoor zorgen dat scheiden zo eenvoudig
mogelijk is en dat het voor iedere type gezin mogelijk is om de hoeveelheid restafval verder
te verlagen. Wat overigens ook een financieel voordeel heeft want het verbranden van
restafval zal de komende jaren alleen maar duurder worden.

4.6. Klimaat adaptatie: Stad die is ingericht op het veranderende klimaat
Met droge voeten naar de auto kunnen lopen? Wij krijgen steeds vaker te maken met harde
regenbuien en snel wisselende temperaturen. Afvoer van het regenwater moet hierop
ingesteld zijn. Afvoer van grote hoeveelheden water moet gebeuren zonder dat inwoners
daar last van ondervinden.
Publieke Buitenruimte
De komende jaren zal de afvoer van het regenwater moeten worden aangepast op grotere
kortstondige pieken. Bij deze aanpassingen moet vooral gedacht worden aan minder
straatwerk en meer groen, zodat het water niet door het riool wordt opgevangen, maar in
het grondwater terecht komt. Dit zorgt, naast een goede waterafvoer, ook voor groenere
wijken. Hierin kunnen innovatieve oplossingen, zoals waterpleinen ook een rol spelen. Wij
zijn van mening dat hier de komende jaren sterk op moet worden ingezet en dat er moet
worden onderzocht welke maatregelen er nodig en mogelijk zijn om Dijk en Waard gereed
te maken voor deze veranderingen.

Particuliere Tuinen en moestuinen
Ook in onze tuinen moeten wij ons hiervan bewust zijn. Denk hierbij aan voldoende groen,
zodat het regenwater kan weglopen. Hier ligt voor de gemeente een informerende en
activerende rol. Wij vinden dat de gemeente particulieren actief moet helpen om deze
omslag te maken. Dit kan door middel van praktische tips om uw tuin te vergroenen of door
middel van subsidie op klimaatbestendige maatregelen als bijvoorbeeld het afkoppelen van
de regenpijp op het riool naar aankoppelen op een waterton. Een gemeente brede actie
‘tegels wippen’ waarbij de gemeente de tegels voor inwoners ophaalt zou wat het CDA
betreft een goed idee zijn.
Een aantal scholen beschikt over een moestuin waar kinderen leren waar onze groenten
vandaan komen en hoe deze groeien. Ze mogen hier zelf aan de gang en het resultaat thuis
opeten. Dit vinden wij een goed initiatief dat we gemeente breed willen invoeren.
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Klimaat adaptief Bouwen
Toekomstbestendig bouwen is klimaatadaptief bouwen. Maak daarom klimaatadaptief
bouwen een verplicht onderdeel van de omgevingsplanologie. Het nu verplicht stellen van
klimaatadaptief bouwen voorkomt op termijn hoge kosten in de buitenruimte om water- en
hittebestendige oplossingen te creëren. Wij stellen daarom voor om een handreiking op te
stellen voor ontwikkelaars in onze gemeente waaraan nieuwbouwprojecten moeten
voldoen.

4.7. Omgevingsvisie
Naar verwachting zal half 2022 de nieuwe Omgevingswet van kracht worden. Dit houdt in
dat een groot aantal wetten in het kader van de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente
samen worden gevoegd in één wet. Het doel van deze nieuwe wet is om de leefbaarheid van
gebieden meer centraal te stellen, vergunningverlening makkelijker te maken en de
inwoners meer invloed te geven op hun eigen leefomgeving.
Waar de invoering van de omgevingswet een lange voorgeschiedenis kent en nog de nodige
uitdaging met zich mee zal brengen biedt de omgevingswet ook veel kansen. Bij de invoering
moet het gedachtengoed van de omgevingswet leidend zijn voor de manier waarop wij als
gemeente werken. Dit betekent volgens het CDA dat we afstappen van de rol waarin we puur
op beleid toetsen en overgaan op een rol als partner. Wanneer iemand een aanvraag doet bij
de gemeente kijken we samen wat de mogelijkheden zijn en waar draagvlak voor is in de
buurt. De aanvrager is primair verantwoordelijk voor voldoende draagvlak, maar met onze
kennis en neutrale positie als gemeente kijken we mee naar de mogelijkheden. Het
uitgangspunt is volgens het CDA dat wij de kennis over de procedures hebben en het
algemeen belang bewaken en de aanvrager heeft de beste kennis over zijn eigen plannen en
omgeving.

4.8. Natuurvriendelijke beheer buitenruimte
Het klimaat verandert, maar ook de ruimte die wij bieden aan onze natuur verandert. De
mens moet weer in samenhang gezien worden met haar leefomgeving. Ruimte voor dieren
en planten is daarbij van essentieel belang. Wij constateren dat door verstedelijking de
biodiversiteit fors afneemt. Wij zien dat bijen en vlinders op uitsterven staan. Door op een
nieuwe manier om te gaan met onze buitenruimte kunnen wij het leefklimaat voor deze en
andere dieren optimaliseren. Daarbij is vergroening van wijken de beste oplossing voor de
toenemende hittestress.
Het CDA heeft daarom een actieplan ‘Groene Wijken’ opgesteld om biodiversiteit weer te
versterken in plaats van verder te verzwakken.

Biodiversiteit
Meer gevarieerd beheer van parken, bermen en plantsoenen. Ruimte om het aantal plantenen boomsoorten te laten toenemen. Het voorkomt dat bijvoorbeeld dat de eikenprocessie
rups tot een plaag kan verworden, dat schimmels snel kunnen verspreiden en grote
populaties van bomen laten sterven. Daarbij draagt een meer diverse natuur aan een meer
diverse leefwereld van onder andere bijen, vlinders en andere insecten (en daardoor ook bv
vogels).
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Linten
Om met name insecten weer toegang te geven tot de gemeente en de ruimte te bieden om
grotere afstanden af te leggen, zijn linten nodig. Linten zijn stroken bloemen en planten
langs bermen tussen kernen, plantsoenen en slootkanten. Dit zijn als het waren de
snelwegen voor insecten. Het geeft insecten de ruimte om zich over grotere afstanden te
verplaatsen. Dit draagt bij aan het in stand houden van verschillende insectensoorten.

Samenspel Inwoners
Onze parken en bossen zijn bij uitstek ook de plekken waar mensen graag verblijven,
recreëren en tot rust komen. Het belang van diversiteit gaat daarmee hand in hand met de
wensen van onze inwoners. Daarom houden we rekening met:
- Kinderen spelen in parken en op veldjes;
- Ruimte voor honden om uitgelaten te worden;
- Bewoners kijken uit op groen, betrek bewoners bij groen en groenbeheer;
- Groen kan bijdragen aan klimaatadaptatie vraagstukken als hemelwaterberging en
irrigatie.
De gemeente houdt daarom rekening met bovenstaande belangen bij herinrichting en
vergroening van onze buitenruimte. Daarbij kan de gemeente een burger adviesorgaan
inrichten voor dergelijke vraagstukken. Een dergelijk groenplatform kan bijdragen aan het
behoud en vergroten van draagvlak onder inwoners.

Monitoring
De gemeente rapporteert jaarlijks aan de gemeenteraad en inwoners over de biodiversiteit.
Dit doet de gemeente door het benoemen van doelsoorten die representatief zijn voor het
welzijn van de natuur. Toe- of afname van deze soorten zegt iets over de stand van onze
natuur in de kernen.

Gemeentelijke Ecoloog
Waardering van bloemen, planten en dieren komt, wanneer ook de kennis wordt vergroot bij
het gemeentelijk beheer. Een gemeentelijke ecoloog kan in de organisatie en daarbuiten
bijdragen aan de kennis over de natuur en het natuurvriendelijke beheer ervan.

1000 Bomen plan en Tiny Forests
Het CDA vindt dat er een serieuze impuls nodig is om het groen in de wijken en de
groenstructuren langs wegen te versterken. We vinden bijvoorbeeld belangrijk dat in nieuwe
wijken als de Draai voldoende bomen in de parkzone worden geplant. Bij
nieuwbouwprojecten moeten groenstroken en bestaande bomen zoveel mogelijk behouden
blijven en extra groen worden toegevoegd. Het CDA wil de leefbaarheid in ieders directe
omgeving verhogen en daarom wil het CDA dat er in de komende vier jaar 1.000 nieuwe
bomen worden geplant. Daarom vragen wij aan u, waar wilt u dat uw nieuwe boom wordt
geplant?

4.9. Onderhoud
Het onderhoud van het openbare groen is een punt van aandacht waar wij als CDA ons
zorgen over maken. Door de verschillende onderhoudsniveaus is het groen in het Stadshart
beter verzorgd dan in sommige wijken en dorpen. Bewoners maken zich hier zorgen om. Het
gras en onkruid kruipt de stoep op. Soms is er meer gras dan stoep. Een gelijkmatiger niveau
van onderhoud van het groen in heel Dijk en Waard is dan ook ons streven.
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Het MKB is de motor van onze samenleving. Onze gemeente telt een groot aantal
ondernemingen en dit aantal blijft groeien. Naast werkgelegenheid en
economisch waarden, hebben ondernemers ook een grote sociale waarden. Het is
daarom van belang dat we als gemeente deze bedrijven ook helpen waar dat
mogelijk is. Zo creëren we een wisselwerking en win-win situatie. Daarnaast telt
onze gemeente gelukkig nog een groot aantal agrariërs en die willen we
behouden. De druk op de agrariërs is groot en een goed belegde boterham is geen
vanzelfsprekendheid. De beeldvorming in het maatschappelijk debat is lang niet
altijd het echte beeld. Daarom is het van belang dat we achter de agrariërs staan.
We moeten samen kijken hoe we de uitdagingen van vandaag de dag kunnen
oppakken, waarbij de gemeente vooral een betrouwbare partner moet zijn.
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5. sterke en eerlijke economie
5.1.

Jong talent een kans
Het CDA ziet dat veel jongeren moeite hebben met het vinden van een stage of werkplek.
De samenwerking tussen bedrijven, het onderwijs en de gemeente kan en moet sterker. De
uitdagingen van vandaag en morgen zijn te groot om alleen op te lossen. De innovatiekracht
van bedrijven, de kennis en frisse blik van het onderwijs en de verbindingen die de gemeente
kan leggen zijn allemaal nodig. We moeten daarom de komende jaren sterk investeren in
deze samenwerking. Dit betekent dat wij als gemeente waar mogelijk vaker het onderwijs
betrekken bij onze opgaven. Hier zijn de mbo-scholen in de gemeente een belangrijke speler,
maar ook de Hogeschool Inholland in Alkmaar. We zetten hierbij in op het behoud van de
kennis in de regio. De focus moet hierbij met name liggen op de doorontwikkeling van
technisch en ict-onderwijs. In dit kader gaan we kijken of we samen met het bedrijfsleven en
de onderwijsinstellingen een platform op kunnen zetten waardoor lokale talenten
makkelijker een stageplek of baan kunnen vinden binnen de gemeente. Daarnaast wordt er
veel meer dan voorheen gekeken naar de competenties van de werknemer in plaats van
alleen kennis en ervaring. Het CDA vindt dat dit actief ondersteund dient te worden en waar
nodig moet de gemeente in gesprek gaan met zowel de ondernemers als de
onderwijsinstellingen.

5.2.

Ruimte voor bedrijven
De bedrijven in onze gemeente vormen de motor van de lokale en regionale economie. Ze
zorgen voor een groot deel van de werkgelegenheid, ondersteunen het maatschappelijke
middenveld en geven kleur aan de gemeente. Als gemeente kunnen wij vooral trots zijn op
de bedrijven die we hebben. De uitdagingen van vandaag de dag zullen we in veel gevallen
samen met het bedrijfsleven moeten oppakken. Daarom is het van belang dat we als
gemeente zorgen voor een goede relatie met ons bedrijfsleven in haar de volledige breedte.
Dit betekent ook dat we verder kijken dan onze eigen gemeentegrenzen en op economisch
gebied samen optrekken met onze buurgemeente. Het streven is om te zorgen voor een
economisch sterke regio waarin bedrijven de ruimte krijgen.
Als gemeente delen we veel belangen met het bedrijfsleven. Op het gebied van
werkgelegenheid, arbeidsparticipatie en re-integratie hebben wij elkaar nodig. Maar ook op
het gebied van duurzaamheid, bereikbaarheid en de aantrekkingskracht van de gemeente
moeten we samen optrekken. Hierbij zijn we allebei niet gebaat bij korte termijn denken. Dit
betekent dat we verder moeten kijken dat één bestuursperiode. Daarom gaan we samen met
het bedrijfsleven werken aan een toekomstplan voor de middellange termijn waarin de
sociale-, fysieke- en economische samenwerking een plek krijgen.
Daarnaast werken we aan de toegankelijkheid van onze gemeente. Dit betekent in de zin van
fysieke bereikbaarheid met de auto, het OV en op de fiets. De digitale bereikbaarheid, we
kunnen het ons niet veroorloven om op digitaal gebied achter te blijven. Maar ook de
toegankelijkheid van ons als gemeente, bedrijven zijn er niet om door een doolhof van
gemeentelijke regelingen te spitten. Daarom moeten we zorgen voor duidelijke kaders
waarbinnen geopereerd wordt. We voorkomen onnodige regels en zoeken gezamenlijk naar
maatschappelijk gedragen oplossingen. Waar bedrijven samen de oplossing kunnen vinden
bemoeien we ons als gemeente niet.
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In ruil voor een economisch sterke samenwerking hopen we dat bedrijven zich in
blijven zetten voor het maatschappelijke middenveld. Waar stikstofbeleid moet worden
opgenomen in bestemmingsplannen, moet bestaand gebruik worden gerespecteerd en mag
geen sprake zijn van rechtsongelijkheid. De juiste normen moeten worden opgenomen en er
worden geen onnodige gebruiksregels toegevoegd.

5.3.

Agrarische sector
Land- en tuinbouw zijn zowel ruimtelijk als economisch belangrijke factoren.
Voedselvoorziening is in het belang van ons allemaal. De Nederlandse agrarische sector
levert kwalitatief hoogstaande producten met een hoog niveau van dierenwelzijn en een
minimale belasting van het milieu. Agrarisch ondernemers tonen zich goede rentmeesters.
Wij zijn trots op onze agrarische bedrijven. Nederland is niet alleen het beste agrarische
productieland ter wereld, onze regio heeft ook nog eens de best functionerende Greenport.
In onze regio vinden zij steeds weer nieuwe manieren om efficiënter, duurzamer en met
minder bestrijdingsmiddelen te telen. Zo wordt er vanuit onze regio gewerkt aan de
voedselproductie van de toekomst onder andere door melkveehouders en groentetelers. De
gemeente denkt mee bij nieuwe ontwikkelingen ter versterking van de biodiversiteit en het
behoud van een verdienmodel voor de ondernemers. De zaadveredelingsbedrijven uit onder
andere Langedijk werken aan de kruising en selectie van groenten en zorgen zo voor betere,
gezondere, efficiëntere en meer duurzame teelt. In onze gemeente bevinden zich ook
bollentelers die prachtige tulpen, lelies en andere bolgewassen telen die over de hele wereld
verkocht worden.
Het CDA is er voorstander van om boeren en tuinders ruimte te geven om te ondernemen.
Stimuleren in plaats van belemmeren. Dit is niet alleen belangrijk voor de agrarische
ondernemers die zich verder willen ontwikkelen, maar ook voor hen die willen verbreden in
bijvoorbeeld zorg-landbouw en agrarisch natuurbeheer.
Ook de biologische teelt komt steeds meer voor in onze regio. Verschillende bedrijven in de
gemeente zijn daar pioniers in en laten in de praktijk zien hoe biologische bedrijven kunnen
floreren. Het CDA moedigt omzetting naar biologische teelt aan, maar laat de keuze voor de
wijze van produceren wel aan de agrariërs zelf. Ook het gebruik van middelen en technieken
uit de biologische teelt bij andere agrariërs zorgt voor efficiëntere en duurzamere teelt van
gewassen. Agrarisch weidevogelbeheer, kruidenrijk grasland en akkerrandenbeheer
verdiend ook in onze gemeente meer steun.
De agrarische sector blijft groeien en wordt efficiënter. Waar vroeger een agrariër een paar
hectare land zelfstandig kon bewerken, groeien tegenwoordig steeds meer bedrijven over
de 100 hectare grond heen. Dat vraagt grotere bouwvlakken en een andere inrichting van
het landschap. Naast de groeiende bedrijven zullen er ook steeds meer bestaande bedrijven
een neventak gaan uitoefenen of beëindigen. Om te voorkomen dat vrijkomende agrarische
bebouwing het mooie landschap verloedert, wil het CDA-maatregelen inzetten om
nevenactiviteiten toe te staan en bedrijven te compenseren voor het saneren van oude
schuren. Woningbouw Compensatie bij voorkeur niet in het landelijk productiegebied, maar
aansluitend aan de dorpskernen.
Veel agrariërs zetten arbeidsmigranten in uit bijvoorbeeld Oost-Europa als (tijdelijke)
arbeidskracht. Deze mensen komen naar onze regio om hard te werken, dat verdient onze
waardering. Het CDA zet in op goede huisvesting van seizoenarbeiders. Dat kan voor een
deel gerealiseerd worden op locaties bij actieve agrarische bedrijven.
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Ook naar andere huisvestingsmogelijkheden moet gezocht worden, zoals bij
leegstaande agrarische gebouwen. Daarbij is het draagvlak in de buurt in grote mate
bepalend voor medewerking.
Bij agrarische bedrijven kunnen kleine windmolens (met as-hoogte tot 35 meter) worden
toegestaan.
Naast de gemeente zijn in het landelijk gebied de Provincie en het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier belangrijke spelers. Het CDA is er voorstander van om ervoor te
zorgen dat gebiedsprocessen en ontwikkelingen integraal worden opgepakt. De gemeente
dient hier een aanjaagfunctie te vervullen.

Glastuinbouw
De glastuinbouw speelt een belangrijke rol in de gemeente met name in het Altongebied.
Wij willen Alton steeds verder ontwikkelen tot een modern, toekomstbestendig en
duurzaam tuinbouwgebied. De ondernemers van Alton hebben zich verenigd in een
ondernemersvereniging om de toekomstvisie van Alton verder uit te werken, het draagvlak
te vergroten en afspraken te maken om uitvoering te geven aan de visie. De gemeente
ondersteunt hen daarin. Daarbij is het van belang dat de bereikbaarheid van de bedrijven
versterkt wordt. Veel wegen in Alton zijn nu nog te smal. De ruimtelijke structuur in Alton
wordt verder verbeterd. In het Glastuinbouwgebied speelt de energietransitie een grote rol
en daarbij is het van belang dat de gemeente de daadwerkelijke invoering van de diverse
onderdelen zoals geothermie, uitrol warmtenet, windenergie en beschikbaarheid C02
faciliteert.
Beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel met een goed arbeidsethos is essentieel voor
tuinbouwbedrijven. Het vaste leidinggevend personeel komt vaak uit de directe omgeving,
terwijl het tijdelijke/seizoensgebonden personeel vaak bestaat uit Oost-Europese
arbeidsmigranten. Daarnaast werken er in de weekenden en vakanties veel jongeren uit de
omgeving bij de tuinbouwbedrijven. Er is een sterke sociale cohesie tussen de ondernemers
in Alton en de bewoners van De Noord. Een goede leefbaarheid in De Noord versterkt het
Altongebied en andersom. De gemeente faciliteert de glastuinbouwsector bij het op goede
wijze huisvesten van internationale medewerkers zoals beschreven in het memo van de
ondernemersvereniging van Alton en voert daarover overleg met de sector.

5.4. Winkels en markten
Het CDA wil winkels en markten zoveel mogelijk handhaven in de wijken dicht bij de
bewoners zodat onze inwoners op korte afstand terecht kunnen voor hun dagelijkse
levensbehoeften Dit geldt ook voor de nieuwbouwijken en nog te bouwen wijken. Voor het
winkelen dient de concentratie gericht te zijn op Middenwaard, Centrumwaard en de
Broekerveiling.
Deze hoofdwinkelgebieden dienen in stand gehouden te worden. Dit dient gestimuleerd te
worden door aantrekkende activiteiten zoals evenementen en markten. Wij zijn zuinig op
onze huidige markten. Het is daarnaast van belang dat elke woonkern gefaciliteerd wordt
met een supermarkt. Het CDA wil naast Middenwaard, Broekerveiling en Centrumwaard ook
de (kleinschalige) detailhandelslocaties zoals bijvoorbeeld Het Lint en Roze Flamingo, waar
mogelijk, behouden. Om bij deze voorzieningen te kunnen komen, is ook de Hugo Hopper
van groot belang. Het CDA wil de Hugohopper uitbreiden naar alle kernen van Dijk en Waard
en daarnaast goede busverbinding realiseren vanuit de hele gemeente met het station Dijk
en Waard.
27

Dijk en Waard bestaat uit een mooie mix van wijken, dorpen en kernen met ieder
een eigen karakter. Samen vormen zij de nieuwe gemeente. Het CDA wil dat het
een gemeente wordt waar deze eigen karakters behouden blijven en waar
iedereen een plek vindt om zich thuis te voelen. Een gemeente waar mensen
omzien naar elkaar en gezien en gewaardeerd worden, zoals in een klein dorpje.
En ook een gemeente waar inwoners en bezoekers graag gebruik maken van de
meer stadse mogelijkheden die Dijk en Waard biedt, zoals cultuur, musea, goed
onderwijs, winkelaanbod, recreatie- en natuurgebieden.
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6. Stedelijke allure en een dorpskarakter
6.1. Het stationsgebied
Wonen, werken, reizen en verblijven; dat is het Stationsgebied van nu en de toekomst. Het
stationsgebied ligt in het midden van de nieuwe gemeente. Het moet met allure worden
ontwikkeld, het wordt het visitekaartje van Dijk en Waard. Het CDA vindt het belangrijk dat
de lokale cultuur, sfeer en historie zichtbaar zijn in de ontwerpen van nieuwe gebouwen.
Om de tien minuten een trein richting de Randstad, dat is de ambitie van CDA Dijk en Waard!
Jammer dat de gemeente niet gaat over het spoorboekje van de NS. De gemeente moet wel
het belang blijven aangeven van een goede verbinding met de Randstad en blijven pleiten
voor optimale treinverbindingen.
Voor ondernemers en onderwijsinstellingen is het stationsgebied zeer aantrekkelijk. De
Retail visie en werklocatie-visie moeten regelmatig een update ondergaan en veel
mogelijkheden voor ondernemers bieden. Onderwijslocaties nabij het station profiteren van
de goede treinverbindingen en van het contact met bedrijven in de stationsgebied. Het CDA
ziet een goede balans tussen werken, wonen en recreëren in het stationsgebied als ideale
combinatie.

6.2. Bereikbaarheid van de gemeente
Goede bereikbaarheid van Dijk en Waard is een belangrijk aandachtspunt. De gemeente
heeft veel forenzen die veilig en efficiënt naar het werk moeten kunnen reizen met OV, auto
en fiets/scooter.

Oosttangent/ Westerweg/Broekhornerweg
De afgelopen jaren is er al veel aandacht besteed aan de ontsluiting van Heerhugowaard en
Langedijk per auto, maar er zijn nog steeds knelpunten. In de ochtend en avondspits is er
bijvoorbeeld nog steeds filevorming op de Oosttangent. De komende jaren wil het CDA deze
ontsluiting verbeteren en ook andere hotspots en knelpunten aanpakken.
Het kruispunt Broekhornerweg - Westerweg kent veel files vooral tijdens de avondspits. Het
CDA wil een actieve lobby richting provincie voor een effectieve oplossing.

Fietsverbinding
De stimulering van fietsgebruik voor woon/werk, woon/winkel en woon/sportverkeer
verdient aandacht. Het leidt tot minder autobewegingen binnen de gemeente. Goed voor
het milieu en de eigen gezondheid! De fietspaden van de diverse kernen moeten goed op
elkaar aansluiten en ook de fietsroutes richting Alkmaar zijn van groot belang.

Veilig verkeer en goed onderhoud
Het inpassen van elektrische fietsen in het straatbeeld vraagt de nodige aandacht. Niet
alleen de mensen die buiten de gemeente werken, maar ook bewoners die zich binnen de
gemeente willen verplaatsen, moeten hun bestemming veilig en snel kunnen bereiken. Het
snelheidsverschil tussen gewone en elektrische fietsen kan op smalle fietspaden
problematisch zijn. Het CDA wil dat deze knelpunten de komende jaren geïnventariseerd en
opgelost worden.
Het CDA wil goed onderhouden trottoirs en fietspaden zodat iedereen, ook mensen met
rollators, wandelwagens, rolstoelen enzovoort zich goed en veilig kunnen verplaatsen. En
daardoor ook goed kunnen deelnemen aan de samenleving en kunnen genieten van het
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buiten zijn. Het CDA zal zich ook sterk maken voor veilige school-thuisroutes,
aandacht voor parkeeroverlast nabij scholen en stimuleren van fietsgebruik van en naar
school.
Het CDA wil dat 30 kilometerzones als zodanig worden ingericht met wegversmallingen met
plantenbakken en niet met drempels. Om de overlast door zwaar verkeer te minimaliseren
en het voor de hulpdiensten een bestemming snel te kunnen bereiken als dit echt nodig is.
Ook willen wij voor heel Dijk en Waard vaste routes voor bevoorrading vrachtauto's
realiseren, zodat wij de verkeersveiligheid in de woonwijken en nabij winkelcentra vergroten.

Voldoende parkeergelegenheid
Het aantal auto's in de wijken is de laatste jaren flink toegenomen. Het parkeren in de
openbare buitenruimte is voor veel inwoners een punt van zorg. Huishoudens hebben soms
verscheidene auto's die in de wijk moeten worden geparkeerd. Het creëren van voldoende
parkeergelegenheid door het slim indelen van de openbare ruimte in de wijken, is dan ook
een uitdaging die we samen met de bewoners moeten aangaan. Hierbij moet goed worden
gekeken naar de balans tussen parkeerruimte en openbaar groen.
In een aantrekkelijke gemeente kun je als inwoner je auto makkelijk en veilig parkeren en als
bezoeker ben je hier niet te veel geld aan kwijt. Het CDA pleit ervoor om bij grootschalige
nieuwbouw parkeren zoveel mogelijk ondergronds te realiseren. (Grote) parkeerplaatsen
zijn een kwalitatieve verarming van de buitenruimte, hier had ook een park of woningen
kunnen staan. Waar het niet mogelijk is om parkeerplaatsen ondergronds aan te brengen
moeten deze (deels) worden overdekt en voorzien van zonnepanelen (bijvoorbeeld bij
Middenwaard en de Broekerveiling). Ook kunnen deze parkeerplaatsen dienen als
ondergrondse tijdelijke waterberging.

6.3. Toerisme
De gemeente Dijk en Waard heeft veel te bieden voor de eigen inwoners en ook voor
bezoekers. Van winkelcentrum tot jachthaven en van natuurparken tot verschillende
evenementen en braderieën. Zo zijn er meerdere musea, cultuurhistorische gebouwen,
winkelcentra, jachthavens, een mooi buitengebied, recreatiegebieden Geestmerambacht en
het park van Luna, veel groen en doorgaande vaarroutes.
CDA wil dat de gemeente Dijk en Waard ondersteuning biedt voor het behoud van deze
voorzieningen en gebieden. Daarbij hoort ook het beter bekend maken van de voorzieningen
voor inwoners en bezoekers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van recreatieve
fietsborden en bewegwijzering naar deze plekken, het creëren van picknickplaatsen langs
fietspaden/routes en het maken van een toeristische agenda waarin alle activiteiten vermeld
worden. ‘Een dagje uit in Dijk en Waard!’ Het CDA ondersteunt de mogelijkheden voor
Citymarketing om onze ideeën vorm te geven.

6.4. Dijk en Waard ontwikkelt met water
Water zit in het DNA van Langedijk en Heerhugowaard en straks dus ook van Dijk en Waard.
De gemeenteraad van Langedijk is een paar jaar geleden begonnen met “Langedijk
ontwikkelt met Water”. De mogelijkheden te wonen bij water en gebruik te maken van
vaarroutes versterken de leefbaarheid en maakt wonen in onze gemeente zeer aantrekkelijk.
Velen kunnen vanuit hun woning in een bootje te stappen en mooie vaarroutes volgen en zo
ook onderdeel zijn van de natuur. Voor wie die gelegenheid niet heeft zijn goede
boothellingen van belang. In samenhang met het plan Grenzeloos Dijk en Waard biedt het
verder ontwikkelen van ‘’Dijk en Waard ontwikkelt met water’’ veel kansen. CDA wil hier op
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projectbasis mee verder gaan en daarbij een goed evenwicht vinden tussen recreatie
en anderzijds leefbaarheid & natuurbehoud.

6.5. Toegankelijkheid
Het Geestmerambacht en Park van Luna hebben beide eigen identiteit voor (dag) toerisme
en recreatie. Waar je bij Geestmerambacht van de natuur en de rust kan genieten en
overnachten is er bij Land van Luna meer sprake van intensieve recreatie met gezelligheid,
vermaak, beweging en uitdaging. Voor elke (dag) toerist iets. Het CDA wil deze gebieden vrij
toegankelijk houden.
Er lopen doorgaande fietsroutes doorheen, er komen veel wandelaars en bewoners. Er is
horeca, dagrecreatie en natuur waarvan Iedereen moet kunnen genieten, ook mensen met
een kleine beurs waarvoor dit vaak de enige manier van recreatie is. Hierin past het niet om
entreegelden te heffen.
Het betaald parkeren bij de recreatiegebieden is voor het CDA daarom ook niet wenselijk.

6.6. Verblijfaccommodaties voor toerisme
Er zijn kansen voor toerisme in Dijk en Waard en er is ook nog ruimte voor
verblijfsaccommodaties. Het CDA ziet een faciliterende rol voor de gemeente voor de
ontwikkeling van verblijfsaccommodaties voor toerisme en recreatie. Dit kan samengaan in
de verdere ontwikkeling/professionalisering van een toeristisch bureau Dijk en Waard.
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Het CDA vindt leefbaarheid, sociale cohesie en voorzieningenniveau in kernen van
groot belang. Er moeten samenwerkingsafspraken gemaakt worden om een
effectieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van
kernen en wijken. Je kunt hierbij denken aan dorpsraden en/of wijkteams. Als het
gaat om de verwachtingen van elkaar, moeten alle groepen actief meedenken,
verbinden en communiceren. Het CDA wil dat de gemeente in directe verbinding
staat met haar samenleving en daarmee de kracht uit de samenleving benut.
Inwoners krijgen ruimte en vertrouwen om zelf initiatieven te ontplooien, waarbij
de gemeente zo nodig ondersteuning biedt. Daarnaast vindt het CDA dat de
gemeente kerngericht moet werken. De gemeente moet een actievere rol
innemen op het punt van meedenken, communiceren en verwachtingen
verhelderen.
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7. Een betrouwbare en dienstbare overheid
7.1.

Dienstverlening en Service
Een dienstbare overheid
Een goed functionerende overheid is belangrijk. De gemeente voert namelijk taken uit die
direct van belang zijn voor haar inwoners. Daarbij moet de overheid zich dienstbaar
opstellen. Het CDA ondersteunt de gedachte dat de gemeente er is voor de burger, en niet
andersom. De gemeente moet haar inwoners ondersteunen. Daarmee wordt zeker niet een
betuttelende overheid bedoeld, maar een overheid die kaders stelt (en geen regels oplegt)
waarbij ruimte wordt geboden aan initiatieven en waarbinnen de burgers en ondernemers
eigen verantwoordelijkheden krijgen en nemen.
Het CDA is van mening dat onze samenleving voorop staat. In deze samenleving wordt
iedereen betrokken, maar wordt ook verwacht dat iedereen zijn steentje bijdraagt, binnen
de beschikbare mogelijkheden.

Een servicegerichte overheid
Het CDA is verder van mening dat de vraag van burgers en ondernemers centraal staat bij
het handelen door de lokale overheid. De gemeente moet oplossingsgericht werken en
aansluiten bij de behoeften van de burgers en ondernemers. Verder moet de gemeente
ervoor zorgen dat burgers en ondernemers hun zaken snel en goed kunnen regelen.
De coronacrisis heeft het gebruik van digitale (service)diensten van de overheid in een
stroomversnelling gebracht. Steeds meer mensen gebruiken de digitale diensten van de
overheid. Dit brengt heel veel voordelen met zich mee en daarom is het belangrijk dat de
digitale diensten zo gebruiksvriendelijk mogelijk worden gemaakt, zodat nog meer burgers
en ondernemers er gebruik van maken. Uiteraard is het belangrijk dat daarbij hulp wordt
geboden aan inwoners die moeite hebben om hun weg te vinden in de digitale wereld, maar
hiervan toch gebruik willen maken. Voor burgers die liever geen gebruik willen of kunnen
maken van de digitale diensten moet ook persoonlijk contact met de overheid mogelijk
blijven. Duidelijke servicenormen zijn daarbij van belang.

7.2.

Burgerparticipatie/democratische vernieuwing
De verhouding overheid en inwoner is de laatste jaren aan het veranderen.
De verschillende vormen van democratische vernieuwingen helpen gemeenten om voor hun
inwoners een krachtige lokale overheid te zijn die concreet bijdraagt aan de oplossing van
maatschappelijke problemen. Burgers, instellingen en ondernemers weten vaak heel goed
wat nodig is om de samenleving vorm te geven. Zij hebben daarvoor belangrijke kennis en
ervaring die benut kan worden.
De gemeente moet meedenken met de inwoners en daar waar nodig oplossingen bieden en
belemmeringen wegnemen. Bij nieuwe plannen en ontwikkelingen dient de burger vooraf
betrokken te worden. Daarnaast dient de gemeente (burger) initiatieven te omarmen en te
faciliteren door goed te luisteren en in te spelen op ideeën en denkkracht van de inwoners.
De burgers zijn de oren en ogen van de gemeente. Zij wonen in de wijk en voelen zich
betrokken bij alles wat er in hun directe omgeving gebeurt. Burgerparticipatie kan via
digitale platformen gebeuren, via adviesraden of consultatierondes.

33

Door de direct omwonenden erbij te betrekken ontstaat er een beter beeld van wat
men bezighoudt en creëer je een maatschappelijk draagvlak voor plannen en ideeën.
Het CDA vindt het van belang dat de inwoners bijdragen aan de interactieve beleidsvorming.
Samen maken wij de gemeente Dijk en Waard mooi!

7.3.

Regionale samenwerking
De regionale samenwerking is de afgelopen jaren in een rap tempo steeds belangrijker
geworden. Op veel gebieden werken we in de regio samen, soms noodgedwongen en soms
omdat het gewoonweg het beste is voor onze inwoners.
Op het gebied van het sociaal domein werken we samen bij de inkoop van jeugdzorg, de
uitvoering van de participatiewet en met de verschillende taken die door de GGD en Veilig
Thuis worden uitgevoerd. Veelal zijn deze samenwerkingen gewoonweg noodzakelijk om
voldoende kwaliteit te kunnen bieden. We houden deze samenwerkingen in stand maar
wanneer het nodig is zorgen we voor een duidelijke afbakening. Hierbij blijven we altijd
kijken of het middel nog past bij het doel. Wanneer we lokaal zaken beter kunnen
organiseren doen we dit.
Op het gebied van het fysieke domein werken we vooral samen om slagkracht te creëren.
Binnen de regio Alkmaar hebben we in de focusagenda gekozen om de samenwerking te
richten op de thema’s wonen, bereikbaarheid en energie & innovatie. Op deze thema’s zullen
we de komende jaren sterk blijven samenwerken. Hierbij zorgen we voor regionale
slagkracht en lokale winst. In deze samenwerking werken we verder aan een stevige positie
voor de gemeenteraden. Daarnaast zorgen we voor een sterke lobby richting de provincie,
het rijk en Europa. Waar het extra kansen oplevert werken we ook samen in het verband
“Holland Boven Amsterdam”
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