
Heemskerk is in economisch opzicht,  
verweven met de Metropoolregio Amsterdam.  
Dat betekent dat snelle verbindingen binnen 
de regio van groot belang zijn. Heemskerk CDA 
is daarom een voorstander van de aansluiting 
van de A8 op de A9 én een verbeterd  
ov-netwerk. 

Dit zijn onze ideeën!

1.
Een aansluiting van de A8 op de A9

Snelle verbindingen zijn belangrijk voor een vitale 

economie. We zijn daarom voorstander van een 

aansluiting van de A8 op de A9, zodat forenzen 

zonder vertraging van en naar hun werk kunnen. 

Het wegennetwerk wordt voldoende robuust om 

tijdelijke afsluitingen als gevolg van ongevallen of 

onderhoud op te vangen.

De aansluiting wordt zo gerealiseerd dat er 

géén extra overlast of gezondheidsschade voor 

bewoners van de Broekpolder ontstaat!

2.
Een spoorboekloze lightrail naar Amsterdam

Het openbaar vervoer moet in onze regio goed 

worden ontsloten. Heemskerk CDA wil daarom 

een spoorboekloze RingRail (lightrail) realiseren 

op het bestaande spoor, met elke tien minuten 

een trein van en naar Amsterdam, via Zaandam 

en Haarlem.

3.
Behoud van de werkgelegenheid bij Tata Steel

Behoud van werkgelegenheid omvat ook het 

behoud van Tata Steel. Heemskerk CDA zoekt 

daarom, samen met onze provinciale fractie en 

de staalproducent zelf, fondsen en subsidies om 

het productieproces binnen afzienbare tijd te 

verbeteren en te vergroenen: minder vervuiling en 

minder CO2. We verwachten daarbij wél dat Tata 

zijn verantwoordelijkheid neemt.

4..

Een bereikbaar centrum met kwaliteit

Heemskerk CDA wil een praktisch uitvoerbaar 

plan, waarin de toekomstbestendigheid van het 

centrum in post-coronatijd qua levendigheid en 

winkelaanbod wordt gewaarborgd. 

Dit vergt in ieder geval een verdere verbetering 

van de bereikbaarheid van het centrum, zeker ook 

per fiets. 

Economie

Een verhoging van de verblijfskwaliteit is het 

andere speerpunt, zodat consumenten zo lang 

mogelijk in ons centrum willen verblijven.

5.
Coronafonds

De coronacrisis heeft ook de Heemskerkse 

samenleving zwaar geraakt. De gemeente heeft 

een beperkt coronaherstelfonds beschikbaar 

in 2022. Als de crisis nog meer impact heeft, 

wil Heemskerk CDA dit fonds vergroten, om zo 

meer bij te dragen aan initiatieven van burgers, 

verenigingen en bedrijven, gericht op het herstel 

van onze samenleving na de coronabeperkingen.

. Snelle verbindingen 
zijn belangrijk voor 

een vitale economie
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