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Beste Enkhuizer CDA leden,  
Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2022.  Het is een bijzondere tijd waarin we veel 
beperkingen ervaren. Toch kunnen we ondanks alle beperkingen een effectieve, zichtbare en 
inhoudelijke campagne voeren. Met circa 250 jaar Enkhuizer ervaring verdedigt onze top 6  
de belangen van- en voor Enkhuizen. We hebben ervoor gekozen om zoveel mogelijk onze 
lokale kennis in te zetten en met de personen die dit moeten doen hebben we een mooie 
mix van jong en oud, dames en heren, studenten, zorgprofessionals en ondernemers.  
De 4 hoofdthema’s waar wij op gaan inzetten zijn: 

- Lokaal bouwen 
- Lokale lasten beperken 
- Lokaal parkeren 
- Lokale veiligheid 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Lokaal wonen 

 
De woningnood is gigantisch, zowel voor 

koop als huur. 

Voor starters, doorgroeiers, 

spoedzoekers als senioren die best 

kleiner willen wonen maar er dan niet 

financieel op achteruit willen gaan. Hier 

willen we op korte termijn veel aan 

doen. 

Mogelijk gemaakt door het Enkhuizer CDA   

- De starterslening is in Enkhuizen 

weer met veel succes ingevoerd 

- Er moet meer gebouwd worden in 

onze nieuw te bouwen wijk 

Gommerswijk West-West  

- Zelfbewoningsplicht/anti 

speculatiebeding. Voorrang 

Enkhuizers 

Hier staat het Enkhuizer CDA voor: 

- Meer en sneller bouwen in 

Enkhuizen. 200 binnen stedelijk. 
- op Gommerswijk West-West per 

direct starten in fase 1 met 300 

flexwoningen voor jongeren, 

starters, een of twee persoons 

huishoudens en spoedzoekers. 

- Alvast kijken naar de langere termijn 

zoals bijv. Westeinde. 

 
 

2. Lokale lasten     

beperken 
Het Enkhuizer CDA heeft de laatste 

jaren stevig stelling genomen tegen 

de fors opgelopen lokale lasten. Met 

name de onroerende zaak belasting 

voor particulieren en bedrijven rijst 

met meer dan 30% in 3 jaar de pan 

uit. Hier moet een einde aan komen 

Hier staat het Enkhuizer CDA voor: 

- De OZB niet meer laten stijgen dan 

de inflatie. 

- Bij meevallers OZB verlagen. 

- Met Welwonen duidelijke afspraken 

maken; streven naar  minimale 

huuraanpassingen. 

- Kosten voor huisvuil, riool niet meer 

dan inflatie verhogen. 

- Geen parkeergelden heffen voor 

Enkhuizers. 

500 betaalbare  

huur/koopwoningen  

GWW 

1000 woningen 

totaal GWW voor 

alle doelgroepen 

2 extra 

levensloopbestendige 

wooncentra bouwen  
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Andere onderwerpen waar wij ons voor willen 

inzetten zijn: 

3. Lokaal Parkeren    

 
Enkhuizen is gastvrij voor haar inwoners en 

bezoekers. Geen betaald parkeren voor 

inwoners. Bezoekers betalen voor lang parkeren. 

Bezoekers vinden makkelijk een parkeerplek en 

gebruiken parkeerplek tegen vergoeding 

Geen kraskaarten meer. Alles digitaal geen 

papieren rompslomp. 

 

Mogelijk gemaakt door het Enkhuizer CDA:  

- Melkmarkt open houden 

Hier staat het Enkhuizer CDA voor: 

- Geen parkeergelden heffen voor 

Enkhuizers 

- Melkmarkt blijft open 

- Afschaffen blauwe schijf 

- Bezoekers betalen voor kort (binnenstad) 

en lang parkeren (bv bij het NS Station) 

4. Lokale veiligheid  

 
Preventie is belangrijk. Voorlichting vanuit 

de praktijk is volgens het CDA onmisbaar. 

Gemeentelijke handhavers zijn onze ogen en 

oren. Naast inzetten in het centrum is het 

ook belangrijk dat ze rondlopen in de 

woonwijken. Ze moeten zichtbaar en 

herkenbaar zijn. Dit vergroot de 

aanspreekbaarheid.  

Mogelijk gemaakt door het Enkhuizer CDA:  

- Camera bewaking op het NS terrein 

- Aandacht voor (illegaal) vuurwerk 

overlast 

Hier staat het Enkhuizer CDA voor: 

- Ondermijning gaat iedereen aan. 

Samenwerking tussen justitie, politie 

en BOA’s zal simpelweg 

geïntensiveerd moeten worden. 

- Initiatieven die een veilige 

samenleving  vergroten zoals 

Whatsapp groepen worden 

gestimuleerd. 

 

Sociaal domein              

We willen dat iedereen mee kan doen. Wanneer 

dit niet lukt helpen we je. We zorgen dat het 

betaalbaar blijft en dat plekken waar mensen 

elkaar kunnen ontmoeten open blijven. De 

gemeente staat in dienst van haar inwoners. 

Hier staat het Enkhuizer CDA voor: 

- Iedereen die in aanmerking komt voor 

dagbesteding moet hier aan mee 

kunnen doen. 

- De gemeente moet naast mantelzorgers 

staan en ze faciliteren om de zorg vol te 

kunnen houden. 

 

Minimabeleid behouden en hanteren van de 

menselijke maat. 

De gemeente biedt passende ondersteuning 

voor kinderen die opgroeien in armoede. 

Daklozen moeten passende voorzieningen 

krijgen. 

Wanneer het niet meer lukt om thuis te wonen 

en het verpleeghuis een brug te ver is moeten 

er tussenvormen zijn waar mensen kunnen 

wonen. 

 

De Lama’s blijven in Enkhuizen. 
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Lokaal onderwijs          

Het Enkhuizer CDA vindt de afwijzing 

door de meerderheid van de 

gemeenteraad van een extra benodigd 

krediet voor het Integraal Kind centrum 

(IKC) binnenstad een historische fout. 

 

Indien wij in een coalitie komen na de 

verkiezingen willen we deze historische 

fout Z.S.M. herstellen en de beoogde 

nieuwbouwplannen  inclusief een 

nieuwe sporthal, waarvoor al veel 

kosten waren gemaakt, in overleg met 

de scholen en de buurt in gang zetten. 

 
Hier staat het Enkhuizer CDA verder voor: 

- In het onderwijs moet 

jeugdhulpverlening aanwezig zijn. 

 
 

 

Lokale economie, sport  

en cultuur              

Ruim baan voor bedrijven, toerisme en 

werkgelegenheid. Wij blijven strijden voor 

demping van de OZB tarieven voor bedrijven. 

Kunst en cultuur willen we iedereen 

meegeven. Het helpt bij het ontdekken van je 

talenten.  

Cultuureducatie zou zich voornamelijk op de 

scholen moeten afspelen.  

Daarbij willen we ook dat er meer en betere 

sportfaciliteiten komen. 

mogelijk gemaakt door Het Enkhuizer CDA: 

- Renovatie en nieuwbouw sporthal de 

Drecht. 

Hier staat Het Enkhuizer CDA voor: 

- Extra sportveld voor de RSG aan de 

Gouw nabij de school. 

- Verdere verbetering faciliteiten SV 

Enkhuizen 

- Invulling van aanbevelingen Sport 

Beweegt 

 

Lokale bestuurbaarheid  

Het raadsbrede akkoord de afgelopen raadsperiode is over het algemeen geen succes geweest. Wij streven 

dan ook na de GR22 naar een coalitie waarin we onze bestuurlijke verantwoordelijkheid willen nemen. 

Hierdoor kunnen we ook beter onze standpunten verwezenlijken.  

Ook het Enkhuizer CDA wil meer transparantie en bijvoorbeeld op het dossier REZ alle stukken vrijgeven en 

ook een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken in de periode 2016-2021 op dit dossier  

Lokale financiën              
Vanzelfsprekend willen wij een meerjarige sluitende begroting. Wij denken echter te kunnen besparen en 

de inkomsten te verhogen waardoor de lokale lasten niet meer dan de inflatie hoeven te stijgen. 

Binnen het samenwerkingsverband SED moet nu maar voor eens en altijd duidelijk worden welke kant we 

op gaan met de kosten, want dat creëert rust op de langere termijn.  

 

 


