
Veiligheid is een groot goed. Heemskerk is zeker 
geen onveilige gemeente, maar in sommige 
buurten wordt dat soms anders ervaren. 
Heemskerk CDA is een voorstander van toezicht 
en repressieve maatregelen bij overlast, maar 
wil ook aandacht voor preventie. Een goed 
jeugdbeleid speelt daarin een cruciale rol.

Dit zijn onze ideeën!

1.
Meer waardering voor het jeugdwerk

Heemskerk CDA wil ervoor zorgen dat onze 

jeugd zich niet op straat verveelt, maar sport, 

danst of muziek maakt. Beïnvloedbare jongeren 

op het goede pad houden, kan door middel 

van ontmoetingsplekken, huiswerkbegeleiding, 

groepsactiviteiten en ondersteuning in opleidings- 

en beroepskeuzes. Een herwaardering van het 

jeugdwerk, dus.

2.
Preventie door middel van een Sport- en Cultuurpas

Een Sport- en Cultuurpas bevordert de deelname 

van jeugd aan groepsactiviteiten in sport en 

cultuur. Een belangrijke voorwaarde voor een 

gezonde ontwikkeling van onze jongeren.

3.
Goede jeugdzorg met minder bureaucreatie

We vragen ons af of we, op het gebied van 

jeugdzorg, niet dikwijls het paard achter de wagen 

spannen. Verwijzingen naar dure, specialistische 

zorg worden bijvoorbeeld niet door de gemeente 

gedaan. De gemeente vergoedt behandelingen die 

niet eerder tot het werkgebied van de jeugdzorg 

behoorden. Het aantal aanbieders is daarnaast 

vertienvoudigd, terwijl het personeel gebukt gaat 

onder bureaucreatie en onjuiste verwijzingen.

Heemskerk CDA heeft hier de laatste vier jaar 

goede voorstellen voor gedaan. Voorstellen die 

door onafhankelijk onderzoek worden bevestigd en 

die aantonen dat de organisatie van de jeugdzorg 

beter kan. Heemskerk CDA gaat hier verder aan 

werken.

4.
Meer aandacht voor voor schoolgaande kinderen

Veiligheid hebben we ook zelf in de hand. 

Heemskerk CDA wil meer gemeentelijke aandacht 

voor de veiligheid bij het brengen en halen van 

kinderen naar school. Op verzoek van school of 

ouders wordt een verkeersrisico-inventarisatie 

gemaakt en worden verbeteringen doorgevoerd.

5.
Burgers betrekken bij de veiligheid

De ogen en oren van onze inwoners zijn cruciaal 

om de Heemskerkse straten en huizen veilig 

te houden. Dat bereiken we alleen samen. 

Heemskerk CDA wil burgers actief betrekken 

bij de veiligheid in de eigen woonomgeving, 

bijvoorbeeld door buurt-Whatsapp-groepen en 

burgermeldingen te stimuleren. 

Burgermeldingen bij politie en gemeente 

verdienen een snelle opvolging en persoonlijke 

terugkoppeling over de resultaten. Voldoende 

wijkgerichte bezetting van het politiebureau in 

Beverwijk maakt deze samenwerking tussen 

inwoners en politie in IJmond-Noord effectief.
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