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Met verstand van zaken en hart voor Heemskerkers

Heemskerk is een mooie plek om te wonen. 

Eigenlijk hebben we veel dingen goed voor elkaar.

Zo zijn, in tegenstelling tot in veel andere plaatsen, 

de gemeentelijke woonlasten tijdens de laatste 

acht jaar slechts met de inflatie gestegen.  

De stijging van de huizenprijzen is gecorrigeerd in 

de tarieven. Wel zo eerlijk.

Er zijn bestemmingsplannen voorbereid, waardoor 

nieuwe woningbouw op stapel staat. Om deze 

nieuwbouw voor jonge huishoudens betaalbaar te 

houden, is de Betaalbare Koopregeling Heemskerk 

ontwikkeld.

Dankzij de Sport- en Cultuurpas werken leerlingen 

op de basisschool aan de verbetering van hun 

zwemvaardigheid.

De financiële positie van de gemeente is 

rooskleurig. Er was in de afgelopen jaren zelfs 

financiële ruimte om nieuwe kunstwerken in ons 

dorp te plaatsen.

Heemskerk CDA heeft aan alles een belangrijke 

bijdrage aan geleverd. Met dank aan onze 

coalitiepartners, want alleen samen bereik je iets.

De toekomst van Heemskerk

Er moeten nog honderden huizen worden 

gebouwd. Naast de woningbouwopgave houden 

we Heemskerk Mooi in de IJmond. 

We staan voor een belangrijke klimaatopgave en 

dat roept vragen op. Hoe gaan we van het gas af? 

Kunnen de inwoners kiezen hoe en in welk tempo 

zij hun huis verduurzamen? Hoe financieren ze 

dat – en gaan ook zij profiteren van de financiële 

voordelen die deze verduurzaming oplevert?

Op het gebied van jeugdzorg is het de vraag of we 

niet het paard achter de wagen spannen. Gaat er 

niet teveel geld verloren aan bureaucratie? Kunnen 

we niet beter meer geld besteden aan preventie, 

bijvoorbeeld door de gezonde jeugdontwikkeling 

door middel van een Sport- en Cultuurpas te 

bevorderen en door het jongerenwerk weer serieus 

te nemen? 

Laten we zorgen dat iedereen meedoet door sociale 

werkplekken te stimuleren, juist bij de gemeente.

Verkiezingsprogramma

Dit verkiezingsprogramma vertelt onze ideeën. 

Spreken die u aan? Stem dan op Heemskerk CDA. 

Wij doen er in de gemeenteraad alles aan om deze 

in de praktijk te brengen – met verstand van zaken 

en hart voor Heemskerkers.

John van Nimwegen Lijsttrekker Heemskerk CDA

VoorwoordInhoud



De woningnood is hoog. We moeten daarom 
meer bouwen. De plannen voor extra 
woningbouw in Heemskerk liggen klaar, 
maar moeten nu echt gerealiseerd worden. 
Betaalbare woningen binden tenslotte jonge 
huishoudens aan ons dorp.

Dit zijn onze ideeën!

1. 

Nieuwe, betaalbare woningen op verschillende locaties

Nieuwe en betaalbare woningen hebben voor 

Heemskerk CDA de hoogste prioriteit. De ruimte 

in ons dorp is echter beperkt. Deze moeten we 

dus zo goed mogelijk gebruiken, terwijl we ook 

zorgen dat Heemskerk groen blijft. Zonnepanelen 

wekken daarbij elektriciteit op, waterbekkens en 

sedumdaken reguleren de waterafvoer en nieuwe 

bomen en struiken versterken de biodiversiteit in 

de woonomgeving.

Nieuwbouw is volgens Heemskerk CDA 

mogelijk op Eikenhof II, De Velst, het Tolhek en 

Assumburg Oud Haerlem, langs de Starweg en de 

Duitslandlaan en in het stationsgebied.

We willen daarnaast kijken of woningbouw 

mogelijk is aan de kop van De Baandert: het liefst 

CO2-negatief en in de vorm van houtbouw.

We verkennen voor de langere termijn de 

woningbouwmogelijkheden buiten de 

bebouwde kom. Dit doen we samen met onze 

buurgemeenten Beverwijk en Uitgeest..

2.
Meer woningen voor jongeren

Een succesvolle samenleving streeft naar een 

productieve diversiteit. Heemskerk CDA wil 

daarom jonge huishoudens voor het dorp 

behouden. We spannen ons in om betaalbare 

nieuwwoningen voor hen te realiseren. Onze 

jongeren en die van directe buurgemeenten 

krijgen daarvoor voorrang. 

De betaalbaarheid van deze woningen wordt 

verzekerd met de Betaalbare Koop Regeling 

Heemskerk. Deze regeling zorgt ervoor dat 

de grond na aankoop eigendom blijft van de 

gemeente. Deze wordt pas verkocht wanneer de 

inkomensontwikkeling van de kopers dit toelaat

3.
Centrale woningen bestemd houden voor senioren

De woningbouw in en om het centrum, dicht bij 

alle voorzieningen, blijft bij voorrang bestemd voor 

lokale senioren. Dit brengt vaak doorstroming op 

gang, omdat deze doelgroep een gezinswoning 

achterlaat die groot genoeg is voor huishoudens 

met kinderen.

4.
Geclusterd wonen voor ouderen

Heemskerk CDA wil een project starten met 

geclusterd wonen voor ouderen: een complex 

met zelfstandige woningen, gekoppeld aan 

een ontmoetingsruimte en verschillende 

voorzieningen. Ouderen kunnen hier, in elkaars 

nabijheid, veilig wonen met zorgvoorzieningen in 

de coulissen. 

De Amandelbloesem in Wormerveer is hier een 

goed voorbeeld van.

5.
Beperking van de woonlasten

De gemeentelijke woonlasten (onroerendezaak-

belasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing) zijn 

de laatste acht jaar slechts met inflatie gestegen. 

Het WOZ-tarief is de afgelopen jaren zelfs 

evenredig verlaagd met de stijging van  

de huizenprijzen. Wel zo eerlijk voor huurders  

en kopers.

Verhogingen zijn echter, tegen de zin van 

Heemskerk CDA in, onderweg. Dit komt vooral 

omdat de btw vanaf 2023 wordt doorberekend in 

de tarieven. Heemskerk CDA wil met de begroting 

van 2023 zien of het tóch mogelijk is om deze 

stijging te beperken.

Wonen
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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.

Veiligheid voor jong en oud
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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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We staan voor een gigantische klimaatopgave 
en dat roept ook in Heemskerk vragen op.  
Hoe gaan we van het gas af? Kunnen inwoners 
kiezen hoe en in welk tempo zij hun huis 
verduurzamen? Profiteren ze mee van de 
financiële voordelen die een verduurzaming 
oplevert?? 

Dit zijn onze ideeën!

1.
Verduurzaming van het bestaande gasnetwerk

Grootschalige warmtenetten verduurzamen 

woningen door geen aardgas te gebruiken, 

maar vragen om immense, maatschappelijke 

investeringen. Deze zijn pas over vele tientallen 

jaren terug te verdienen. Het verlies is voor de 

gemeente wanneer de investering zichzelf 

helemaal niet terugbetaalt. Hoge investeringen 

in een warmtenet zorgen bovendien voor hoge 

vastrechttarieven voor de bewoner.

Heemskerk CDA pleit daarom voor een 

verduurzaming van het bestaande gasnetwerk. 

Dat wordt geschikt gemaakt voor duurzaam gas 

en - op termijn - waterstofgas.

2.
Stabilisatie van het elektriciteitsnetwerk

Een verzwaring en stabilisatie van het 

elektriciteitsnetwerk door middel van een netwerk 

van (buurt/thuis) batterijen, resulteert in een 

verbeterde energieopslag. Dit zorgt ervoor dat 

lokaal opgewekte energie ook lokaal kan worden 

verbruikt.

3.
Zelf besluiten over verduurzaming

Inwoners dwingen tot deelname aan een 

warmtenet is niet aantrekkelijk. Heemskerk CDA 

vindt dat Heemskerkers zoveel mogelijk zelf 

moeten bepalen wanneer en hoe zij hun woning 

verduurzamen.

4.
Zelf profiteren van verduurzaming

We willen ook dat bewoners zelf profiteren van 

hun investeringen. Subsidies en winsten kunnen 

niet alleen bij energiebedrijven terechtkomen. 

Een verbetering van het bestaande gas- en 

elektriciteitsnetwerk kan daarvoor zorgen.

Duurzaamheid

5.
Meer advies rondom verduurzaming

Bewoners krijgen, als het aan Heemskerk CDA ligt, 

meer advies rondom de verduurzaming van hun 

woning. EcoHeemskerk is hierin een belangrijke 

partner. 

We stimuleren het eveneens wanneer ervaringen 

omtrent verduurzaming tussen burgers worden 

gedeeld.

6.
Minder energie-ongelijkheid

Huurders hebben niet altijd veel keuze 

bij het verduurzamen van hun woning. 

De woningcorporatie kan niet alle huizen 

tegelijkertijd aanpakken. Het resultaat: huurders 

wiens woning het laatst aan de beurt is, betalen 

vaker en langer een hogere rekening.

Heemskerk CDA wil deze energie-ongelijkheid 

tegengaan door, samen met de corporatie, 

huurders voor te lichten over besparingen in het 

gebruik, een versnelling van de verduurzaming 

en eventueel een compensatie voor het tijdelijke 

kostennadeel.

Lokaal 
opgewekte

energie ook lokaal 
gebruiken
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Sportclubs en cultuurverenigingen liggen 
Heemskerk CDA na aan het hart. Ze vervullen 
in onze visie een spilfunctie in de maatschappij. 
We investeren dan ook graag in sport en 
cultuur en willen dat alle jongeren kunnen 
meedoen met minimaal één club of activiteit.

Dit zijn onze ideeën!

1. 

Een Sport- en Cultuurpas voor iedereen

Sport en cultuur verbroederen. Vriendschappen 

voor het leven worden veelal op een club of 

vereniging gesmeed. We willen daarom dat 

alle jongeren kunnen meedoen met minstens 

één club of activiteit. Dat kan met een Sport- en 

Cultuurpas voor alle jongeren tot achttien jaar.

Heemskerk CDA is er van overtuigd dat 

een gezonde sportbeoefening of culturele 

groepsactiviteit problemen op jeugdige leeftijd 

kunnen voorkomen. Preventie in plaats van 

behandeling.

2.
Vraagsubsidiëring met de Sport- en Cultuurpas

De Sport- en Cultuurpas is dankzij Heemskerk 

CDA ingevoerd. Dat willen we uitbreiden door in 

de komende jaren geleidelijk over te gaan naar 

vraagsubsidiëring met een Sport- en Cultuurpas 

voor alle jongeren van acht tot en met achttien 

jaar.

Dit zorgt ervoor dat alle sportieve en culturele 

activiteiten in gelijke mate door de gemeente 

worden ondersteund: de voetballertjes van 

ADO ’20 en ODIN ’59, het jeugdorkest en de 

kleine zwemmers, maar ook de jeugdige 

jazzballetdansers in de dansstudio.

3.
Samenwerken in sport

Heemskerk CDA wil een nieuw zwembad, 

gezamenlijk met Beverwijk. Er zijn meer dan 

voldoende maatschappelijke doelstellingen te 

realiseren, zoals leszwemmen, activiteiten van de 

Reddingsbrigade, zwemmen voor ouderen en 

andere activiteiten die voor onze inwoners van 

groot belang zijn. Een grotere schaalgrootte door 

samenwerking met onze buurgemeente houdt 

zo’n bad ook betaalbaar.

Sport en cultuur
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Heemskerk is een mooie gemeente met veel 
historie. Dat willen we graag delen met andere 
Nederlanders. We stimuleren het dan ook 
wanneer inwoners én bezoekers de beste 
bestemmingen verkennen, zoals de kust en 
de duinen, onze kastelen en de Stelling van 
Amsterdam. Fietsen in de duinen, uitwaaien op 
het strand en ’s avonds dineren in ons sfeervolle 
centrum: wat wil een toerist nog meer?

Dit zijn onze ideeën!

1. 

Meer hoogwaardig verblijfstoerisme

Heemskerk CDA steunt onder meer initiatieven 

voor kleinschalige hotels en b&b’s aan de 

oostelijke zijde van de Rijksstraatweg.  

Deze versterking van het verblijfstoerisme kan 

bovendien zorgen voor een verdere uitbreiding 

van de horeca in het centrum.

2.
Ongestoord gebruik van de duinen

Ons duingebied is fantastisch: een groot, 

aaneengesloten natuurgebied dat goed 

bereikbaar is voor wandelaars en fietsers. 

Toeristen mogen daar vanzelfsprekend ook van 

genieten. We moeten daarbij wél oppassen dat 

bezoekers en sporters elkaar niet in de weg zitten. 

Heemskerk CDA stimuleert het daarom wanneer 

inwoners en toeristen ook alle andere mooie 

plekjes in de gemeente kennen en bezoeken.  

Er zijn goede mogelijkheden om bezoek en 

recreatie te spreiden. Onze gemeente heeft 

immers veel te bieden, zoals het strand, de 

kastelen Assumburg en Marquette, de Stelling  

van Amsterdam en Fort Veldhuis.

3.
Een terugkeer van de Familie Duinkaart

Recreatie in de duinen moet ook voor 

huishoudens met kinderen betaalbaar blijven. 

Daarom pleit Heemskerk CDA voor de terugkeer 

van de Familie Duinkaart bij beheerder PWN.

4.
Actieve steun aan de Reddingsbrigade

Het strand is een andere parel voor Heemskerkers 

én bezoekers. Niet iedereen is echter even bekend 

met de zee. Verraderlijke stromingen eisen ieder 

jaar slachtoffers. We steunen daarom actief de 

vrijwilligers van de Reddingsbrigade Heemskerk.

Toerisme
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Onze voormalige partijgenoot Pieter Omtzigt 
heeft de fouten en tekortkomingen in de 
dienstverlening van de overheid op pijnlijke 
wijze blootgelegd. Heemskerk CDA pleit 
daarom voor een gemeentelijke dienstverlening 
met een menselijke maat. 
Heemskerk CDA vermijdt betutteling: inwoners 
beslissen zelf in en om hun eigen huis.

Dit zijn onze ideeën!

1.
Dienstverlening op menselijke maat

Ook  mensen die hulp vragen, zijn klant van de 

gemeente. Regels worden toegepast met oog 

voor de menselijke maat. Indien nodig wordt van 

regels afgeweken. 

De gemeente ontwikkelt hiervoor een vier 

ogensysteem, waarbij iedere afwijking door 

twee bevoegde ambtenaren wordt bekeken 

en beoordeeld. Regels zijn uitgangspunten 

en worden uitgevoerd met respect voor de 

Heemskerkers. De gemeente stelt zich daarbij 

dienstbaar op.

2.
Eén punt voor alle vragen

Heemskerkers die de hulp van de gemeente 

zoeken, moeten op één punt met al hun vragen 

terechtkunnen. Dat punt is, wat Heemskerk CDA 

betreft, het gemeentehuis. Inwoners worden 

daar met al hun vragen door één contactpersoon 

geholpen.

Dat houdt ook in dat alle organisaties die  

de gemeente helpen in zijn dienstverlening in  

het gemeentehuis zijn gevestigd. 

De subsidieverordening en aanbestedings-

voorwaarden worden daarop aangepast.

3.
Inzicht in verbonden partijen

Veel gemeentelijke taken, zoals de verzameling 

en verwerking van huisafval, het werk van de 

GGD en de taken van de brandweer, worden 

in zogenoemde ’verbonden organisaties’ met 

andere gemeenten uitgevoerd. Dat is slim, maar 

het brengt ook risico’s met zich mee. Leveren 

verbonden organisaties wel voldoende kwaliteit 

tegen acceptabele kosten? Het inzicht daarin 

vraagt om versterking.

Heemskerk CDA wil daarom een aparte commissie 

in de gemeenteraad die deze verbonden partijen 

volgt, controleert en - indien nodig - verbetert.

Dienstverlening

Regels zijn 
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Alle Heemskerkers tellen en we laten niemand 
in de kou staan. Heemskerk CDA is er niet 
alleen voor bepaalde groepen. Iedereen kan 
in de problemen komen en dat heeft onze 
aandacht.

Dit zijn onze ideeën!

1.
Respectvol ondersteunen

Geld is geen probleem – totdat je het niet hebt.  

De Gemeente Heemskerk ondersteunt de 

inwoners met een kleine portemonnee op 

discrete en respectvolle wijze.

2.
Hulp in eigen gemeente

De gemeente Heemskerk stimuleert de 

zelfredzaamheid van hulpbehoevende inwoners, 

maar laat ze nooit in de kou staan. Er komt een 

sluitend lokaal beleid dat dakloosheid moet 

voorkomen. Burgers die dreigen dakloos te 

worden, worden in eigen gemeente geholpen.

3.
Beperking van de lasten

Financiële nood is er niet alleen onder mensen 

met een bijstandsuitkering. Een steeds grotere 

groep inwoners werkt hard, maar kan niet of 

nauwelijks rondkomen. Zelfs een deel van de 

inwoners met een middeninkomen heeft het niet 

makkelijk, bijvoorbeeld door een samenloop van 

hoge hypotheek- en energielasten en de kosten 

van opgroeiende en studerende kinderen. 

Heemskerk CDA is er ook voor deze inwoners. 

In de laatste jaren zijn we succesvol geweest in 

de beperking van de gemeentelijke woonlasten. 

De Sport- en Cultuurpas voor alle opgroeiende 

jongeren geeft een belangrijke verlichting in de 

kosten van de opvoeding.

4.
Steunfonds energie-armoede

Heemskerk CDA verwacht de komende jaren bij 

sommige inwoners een acute energie-armoede. 

Bij bewoners van wie het energiecontract in een 

dure periode wordt herzien, kunnen de lasten met 

meer dan driehonderd procent stijgen. Dit scheelt 

honderden euro’s per maand. 

We willen deze huishoudens met gratis informatie 

en advies ondersteunen. Ook wil Heemskerk CDA 

een steunfonds oprichten om te voorkomen dat 

inwoners in acute betalingsproblemen komen en/

of hun woning moeten verkopen.

Iedereen telt

Stimuleer 
de zelfredzaamheid, 
maar laat niemand 

in de kou staan

❞

❞



Heemskerk CDA wil dat iedereen meedoet aan 
de maatschappij. Participatie is daarom een van 
onze speerpunten.

Dit zijn onze ideeën!

1.
Het stimuleren van migranten tot deelname  

aan het arbeidsproces

Integratie van migranten vergt veel inspanning en 

is een langdurig proces, zeker wanneer de culturele 

verschillen ten opzichte van onze samenleving 

groot zijn. Heemskerk CDA wil migranten daarom 

actief stimuleren om aan het arbeidsproces deel te 

nemen. Dat doen we door middel van persoonlijke 

begeleiding.

2.
De Sport- en Cultuurpas als instrument  

in het integratieproces

Jongeren integreren doorgaan sneller via 

vriendengroepen. De Sport- en Cultuurpas (zie 

thema Sport en cultuur) is daarom een belangrijk 

instrument om het integratieproces via actieve 

deelname aan onze clubs te stimuleren.

.

3.
Actieve deelname voor mensen met een 

maatschappelijke achterstand

Meedoen aan de maatschappij is niet voor alle 

mensen vanzelfsprekend. Sommige mensen 

hebben door ziekte of andere omstandigheden 

beperkingen, waardoor regulier betaald werk niet 

mogelijk is.

Werk is echter een belangrijke voorwaarde 

voor maatschappelijke participatie. Heemskerk 

CDA stimuleert daarom het gebruik van sociale 

werkplekken. We willen ook veel meer van 

dergelijke plekken ook bij de gemeente zelf 

realiseren.

4.
Eenzaamheid tegengaan met toevallige  

ontmoetingen en geclusterd wonen

Eenzaamheid is een groot probleem onder 

ouderen en andere doelgroepen. Mensen maken 

niet altijd even eenvoudig contact. We stimuleren 

daarom de toevallige ontmoeting. Dat doen 

we bijvoorbeeld via de Heemskerkse Tafel: een 

wekelijkse maaltijd waarbij iedereen welkom is om 

mee te koken en te eten.

Meedoen

Geclusterd wonen voor ouderen helpt eveneens  

in het tegengaan van de eenzaamheid.  

Dit kan door het wonen in een complex 

met zelfstandige woningen, gekoppeld aan 

een ontmoetingscentrum en bijbehorende 

voorzieningen (zie thema Wonen).

5.
Duidelijkheid in de participatie

Samenleven betekent dat we de verschillen 

tussen mensen in ons voordeel moeten benutten. 

Participatie is daarbij essentieel om de wensen, 

argumenten en belangen van inwoners te 

kennen en deze te betrekken bij het beleid en de 

uitvoering.

De mate van participatie, de uitgangspunten 

en de randvoorwaarden moeten daarbij wél van 

tevoren helemaal duidelijk zijn. Dat voorkomt 

frustratie en teleurstellingen achteraf. 
Werk aan

 gezondheid, 
organiseer

ontmoetingen, 
iedereen doet 

mee

❞

❞



Heemskerk CDA heeft belangrijke 
handreikingen voor participatie. Dit zijn ze!

1.
Kom niet met een kant-en-klaar plan,  

maar met doelstellingen en randvoorwaarden

Op deze wijze kunnen alle belanghebbenden 

optimaal meedenken over hoe de gestelde doelen 

kunnen worden bereikt.

2.
Zorg voor een duidelijk proces

Een proces dat voor iedereen helder is. Houdt je 

vervolgens ook aan dit proces en de gemaakte 

afspraken. Belooft de gemeente over een maand 

nieuwe bijeenkomsten te organiseren? 

Doe dat dan ook. Beloof opmerkingen en 

argumenten mee te wegen? Kom daar dan ook 

zichtbaar op terug en leg daarbij uit wat met 

de opmerkingen is gedaan.

3.
Wees duidelijk over het doel van de participatie

Mogen de mensen alleen meepraten of ook  

advies geven en misschien zelfs meebeslissen?  

Dit voorkomt teleurstellingen.

4.
Wees helder over inhoudelijke doelstellingen

Als er woningen gerealiseerd moeten worden, 

wek dan niet de suggestie dat dit doel ook 

onderwerp van participatie is. Dit is misleidend  en 

participatie gedijt juist bij vertrouwen.

5.
Wees écht nieuwsgierig naar wat mensen  

te vertellen hebben

Stel ze in staat een goede bijdrage te leveren en 

geef ze daarom alle relevante informatie en, indien 

gewenst, deskundige begeleiding.

6.
Zorg altijd voor een creatief persoon in uw team

Bijdragen van belanghebbenden komen vaak 

voort uit bezorgdheid en lijken soms op het eerste 

gezicht in strijd met de doelstelling van een 

project. Het is dan de kunst om deze bijdragen 

goed te begrijpen en oplossingen te bedenken die 

de bezorgdheid wegnemen en het project verder 

helpen.

Participatie gedijt
bij vertrouwen

❞

❞

Handreikingen voor participatie



www.cda.nl/noord-holland/heemskerk
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