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CDA LOKAAL STERK 
“Zij aan zij en met elkaar” 

 

 

VOORWOORD 

CDA Hollands Kroon staat voor een gemeenschap waar mensen met hun gezin, hun omgeving en hun 

samenwerkingsverbanden tot hun recht kunnen komen. Mensen willen en kunnen verantwoordelijkheid 

nemen om hun bijdrage te leveren aan de samenleving waarin zij omzien naar elkaar en met elkaar een 

toekomst maken voor de volgende generatie. In dit verkiezingsprogramma laten wij zien hoe wij op voor ons 

belangrijke thema’s de richting willen bepalen en er politiek handen en voeten aan willen geven. Het is 

geschreven in grote lijnen om vooral na de verkiezingen ruimte te hebben om met andere raadsfracties tot 

een breed gedragen programma te komen. 

 

We zoeken daarbij naar evenwicht tussen welzijn en welvaart en dat willen we tot uitdrukking laten komen in 

besluitvormingsprocessen.  

 

Wij zijn ons ervan bewust dat wij voor een grote uitdaging staan, het klimaat in al zijn uitingen, is partij-

overstijgend. Alles wat de mens de komende jaren doet, kan positieve of negatieve gevolgen hebben voor het 

klimaat. 

 

Verbinden, organiseren en de klus klaren. 

 

Doet u met ons mee, zij aan zij en met elkaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van CDA Hollands Kroon. 
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1. TERUGBLIK 

 

In de afgelopen raadsperiode 2018-2022 (de periode sinds de laatste verkiezingen) maakte het CDA Holland 

Kroon deel uit van de coalitie. Door een sterke fractie en een wethouder in het college hebben we veel van 

ons verkiezingsprogramma kunnen uitvoeren. Wat bereikte CDA Hollands Kroon in de afgelopen 4 jaar?  

 

Een opsomming van 5 belangrijke punten:  

 

Betrouwbaar bestuur 

In deze raadsperiode liet CDA Hollands Kroon zien een betrouwbare bestuurder en coalitiegenoot te zijn. 

Afspraak is afspraak. In de debatten in de raadsvergaderingen gingen we vooral op zoek naar de argumenten 

om op basis daarvan ons besluit te nemen.  

 

Zwembaden blijven open 

Met de coalitiepartijen zorgde CDA Hollands Kroon ervoor dat de 4 zwembaden in de hoofdkernen van 

Hollands Kroon openbleven. We stelden de inwoners met een financiële bijdrage in staat om de zwembaden 

zelf te exploiteren, geheel in lijn met het accommodatiebeleid van Hollands Kroon.  

 

Goede zorg 

Hollands Kroon heeft de zorg goed georganiseerd. Incluzio HK is daarin de partner van de gemeente. Het lukt 

Hollands Kroon om de zorg betaalbaar te houden: het geld dat we voor de zorg krijgen van het Rijk is tot nu 

toe voldoende geweest om de zorg van te betalen. CDA Hollands Kroon leverde (ook al in de vorige 

raadsperiode) als coalitiepartij een bijdrage aan het tot stand komen van het contract met Incluzio en de 

verlenging daarvan.  

 

Een sluitende begroting 

Hollands Kroon is een financieel gezonde gemeente. In de afgelopen 4 jaar presenteerden we steevast een 

sluitende begroting. Voor 2022 is er zelfs een overschot op de begroting van €3,5 miljoen. In een tijd waarin 

veel gemeenten de broekriem moeten aanhalen, hoeven in Hollands Kroon geen ingrijpende bezuinigingen 

doorgevoerd te worden.  

 

Woningbouw ’t Veld Noord 

Er werd eindelijk een start gemaakt met het bouwen van woningen in ’t Veld Noord. Inmiddels zijn de eerste 

woningen opgeleverd en zijn de tweede en derde fase in voorbereiding (250 woningen). Ook in andere kernen 

van de gemeente werd het bouwen van woningen voortvarend opgepakt. Daardoor werden er in de afgelopen 

3 jaar ongeveer 500 woningen gebouwd en zijn er momenteel (eind 2021) nog ongeveer 150 in aanbouw. Ook 

voor 2022 en 2023 zijn ambitieuze plannen: we willen de komende 2 jaar tenminste 1.000 (starters)woningen 

in procedure brengen.  
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2. DE 4 PIJLERS 

 

CDA Hollands Kroon streeft naar verbinding, zij aan zij en met elkaar. Wij stellen het gemeenschappelijk belang 

voorop. Daarbij zoeken we naar overeenkomsten en het juiste evenwicht tussen de verschillende belangen 

rekening houdend met de minderheid.  

 

Publieke gerechtigheid is het juiste doen, recht doen, omwille van de menselijke waardigheid. De rechtsstaat 

is een onmisbare voorwaarde voor de bescherming van de menselijke waardigheid. De overheid heeft de taak 

om mens en schepping tot hun recht te laten komen, de vrede te bewaken en het recht te onderhouden. 

 

Solidariteit is zorg voor elkaar. Mensen zijn elkaar gegeven, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zijn 

het gelukkigst als zij in gemeenschap met anderen leven en worden gezien en gewaardeerd. Mensen die 

kwetsbaar zijn geworden, verdienen steun van hun zorgzame medemensen en van een beschermende 

overheid. 

 

Gespreide verantwoordelijkheid betekent dat mensen, organisaties, bedrijven en overheden een eigen en 

gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de schepping en het algemeen welzijn, om zowel persoon als 

gemeenschap te laten floreren. 

 

Rentmeesterschap is de vraag stellen: “Zijn wij goede voorouders?” Vanuit een besef van verbondenheid 

tussen generaties zijn mensen geroepen tot een duurzame zorg voor natuur en cultuur en het vernieuwend 

en creatief doorgeven wat van waarde is. 
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3. Toekomstbestendige gemeente 

 

CDA Hollands Kroon vindt dat we nog zorgvuldiger onze keuzes moeten afwegen en goed moeten bekijken 

wat de maatschappelijke ontwikkelingen voor effecten hebben op de aarde. Wij staan voor een toekomst die 

bestendig is voor de ondernemer met respect voor de omgeving (bodem, lucht en landschap). Hollands Kroon 

is de agrarische hoofdstad van Nederland. Ons bedrijfsleven is innovatief op het gebied van klimaat en 

duurzaamheid.  

  

Hollands Kroon is een financieel gezonde gemeente en wij blijven erop toezien dat de gemeente ook in de 

komende 4 jaar sluitende begrotingen presenteert.  

 

Eerlijke economie  

CDA Hollands Kroon streeft naar een eerlijke economie. Dit betekent dat mensen en de aarde moeten kunnen 

profiteren van een goed economisch klimaat en dat iedereen de kans krijgt om met zijn talenten een eerlijk 

inkomen te verwerven. Maar het betekent ook rekening houden met leefbaarheid en de leefomgeving. 

Bedrijvigheid en ondernemerschap dragen bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid van kernen en het 

buitengebied.  

Werkgelegenheid is een belangrijke voorwaarde voor mensen om zich te vestigen in onze gemeente en/of 

onze regio. Wij willen dat Hollands Kroon een goed vestigingsklimaat blijft bieden. Daarnaast is een goede 

aansluiting van het onderwijs op werk van belang. We willen dat mensen graag wonen en werken in onze 

gemeente. De rust, ruimte en leefbaarheid zijn belangrijke waarden, daarbij is ontwikkeling van voorzieningen 

en bedrijven noodzakelijk. De meeste voorzieningen op het gebied van winkels, sport en ontmoeten zullen in 

de (grotere) kernen zijn gevestigd, maar ook in kleine kernen zullen de initiatieven van inwoners worden 

gefaciliteerd om de leefbaarheid te behouden.  

 

Met de nieuwe Omgevingswet en de actualisering van de huidige Omgevingsvisie dient de gemeenteraad zich 

nadrukkelijk te richten op een toekomstvisie voor de gemeente, gebaseerd op de optimale economische en 

duurzame kansen van onze gemeente en de regio, waarbij naast de agrarische sector oog moet zijn voor 

diversiteit in werkgelegenheid qua sectoren en opleidingsniveaus.  

 

De agrarische sector van Hollands Kroon 

De agrarische sector is een belangrijke sector in onze gemeente. Een groot deel van het grondgebied is 

agrarische grond (ongeveer 60%), waar veeteelt, akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, bollenteelt en 

glastuinbouw plaatsvindt. Er zijn ongeveer 580 agrarische bedrijven. In deze bedrijven worden ongeveer 2.600 

voltijdbanen vervuld, 62% daarvan wordt door (vast- en tijdelijk) personeel ingevuld en 38% door de 

ondernemers zelf.  

 

Wij willen de agrarische sector perspectief blijven bieden naar de toekomst. De gemeente Hollands Kroon 

heeft hiervoor het ‘Koersdocument Agrarische sector Hollands Kroon’ vastgesteld dat wij onderschrijven. Met 

genoegen stellen wij vast dat dit document grotendeels aansluit op de uitgangspunten van het CDA-document 

‘Nieuwe wegen naar een toekomstbestendige agrarische sector’ zoals dit op landelijk niveau is gepresenteerd. 

In het kort komt het erop neer dat wij kiezen voor minder regelzucht, met meer aandacht voor 

maatschappelijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden.  
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Als het aan ons ligt: 

✓ Komt er minder regeldruk voor de agrarische sector en verleggen wij de aandacht naar maatschappelijke, 

landschappelijke en cultuurhistorische waarden; 

✓ Stijgen de gemeentelijke lasten niet sneller dan met de inflatiecorrectie; 

✓ Biedt Hollands Kroon een goed vestigingsklimaat voor bedrijven; 

✓ Blijven de accountmanagers voor bedrijven behouden. 
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4. Samen gezond en veilig 

We hebben elkaar nodig en we zijn verantwoordelijk voor elkaar. 

 

Zorg 

De zorg voor elkaar is het fundament onder onze samenleving. Zo lang we goed voor elkaar zorgen, kunnen 

we iedere uitdaging aan. We dragen samen de verantwoordelijkheid voor een rechtvaardige samenleving 

waarin iedereen meedoet en ieder mens telt. Wij blijven ons inzetten op samenwerking en gedeelde 

verantwoordelijkheid, omdat we ervan overtuigd zijn dat dat meer perspectief en vertrouwen biedt dan 

“eenieder voor zich maatschappij”. 

Met name de psychische gezondheidszorg voor jong en oud verdient blijvend extra aandacht, zeker nu we 

vaststellen dat de coronacrisis ook haar tol eist. De samenwerking tussen (zorg)instellingen en 

maatschappelijke partners is daarbij een belangrijke voorwaarde, die wij blijven bevorderen.   

 

Bereikbaarheid van zorg dichtbij 

De gemeente Hollands Kroon heeft een hoog niveau van bereikbare zorg dichtbij. Wij bewaken de komende 

raadsperiode het behoud van dit voorzieningenniveau.  

Ook de wijkteams hebben hun meerwaarde bewezen en wij willen dat deze voorziening beschikbaar blijft. 

Voor de Vrijwilliger Onafhankelijke Adviseur (VOA’s) moet scholing beschikbaar blijven om deze belangrijke 

taak kwalitatief goed uit te kunnen voeren. Wij blijven onverminderd inzetten op de samenwerking met 

buurgemeenten om het aanbod van de zwaardere jeugdzorg te continueren.  

 

Mantelzorg 

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de samenleving. De gemeente staat naast de mantelzorgers en faciliteert hen 

om de zorg vol te kunnen houden. Wij willen de mogelijkheden vergroten om af en toe op adem te komen 

door respijtzorg en dagopvang, waarbij er meer aandacht is voor jongeren die naast hun opleiding mantelzorg 

bieden. De mantelzorgers van de gemeente Hollands Kroon mogen ook in de komende 4 jaar weer rekenen 

op onze steun. Wij vinden het belangrijk dat mantelzorgers jaarlijks in het zonnetje staan met een 

mantelzorgcompliment om ons respect en onze waardering voor deze mensen te tonen.  

 

Laatste levensfase 

Wij vinden dat mensen in hun laatste levensfase goede zorg en ondersteuning verdienen. Daarbij vinden wij 

dat ook de zingevingsvragen die bij deze mensen leven, aandacht verdienen. Burgerinitiatieven voor hospices 

mogen rekenen op onze steun. 

 

Gezinnen 

CDA Hollands Kroon vindt dat gezinnen die met problemen worden geconfronteerd, recht hebben op één 

aanspreekpunt vanuit de hulpverlening. Deze, zo te noemen, gezinsregisseur zorgt voor de coördinatie en 

afstemming van de hulpverlening. Wij vinden dat het advies- en meldpunt Veilig Thuis op het huidige 

laagdrempelige niveau moet blijven. 

Saamhorigheid en nabuurschap zijn belangrijke begrippen voor ons. In onze gemeente zien wij initiatieven 

ontstaan van betrokken inwoners die overbelaste gezinnen willen helpen. Wij willen deze initiatieven 

ondersteunen en in gezamenlijkheid onderzoeken welke ondersteuning vanuit de gemeente nodig is. 
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Armoede, schulden en dakloosheid  

CDA Hollands Kroon wil dat de huidige infrastructuur voor sociale ondersteuning voor gezinnen in 

moeilijkheden op het huidige niveau blijft. Daarbij vragen wij specifieke aandacht voor mensen die door de 

(geld)problemen in eenzaamheid en sociaal isolement dreigen te komen of dakloos dreigen te worden. Voor 

niet-zelfredzame inwoners moet er ondersteuning zijn, waarbij inwoners thuis, in de buurt of vanuit het  

mobiele loket worden geholpen bij het invullen van aanvragen en dergelijke. Vroegtijdige signalering is daarbij 

belangrijk. 

 

Jeugdzorg 

Bij de zorg voor jeugdigen moet de belangrijkste inzet zijn op vroegtijdige signalering van belemmeringen in 

de ontwikkeling. Door in een vroeg stadium de juiste ondersteuning te bieden, kunnen grotere problemen 

worden voorkomen. Wij willen dat kinderen met jeugdhulp het recht krijgen om iemand uit hun eigen 

omgeving te betrekken bij belangrijke zorgbesluiten. De zelfgekozen mentor is er niet om delen van de 

professionele hulp over te nemen, maar om daadwerkelijk en gelijkwaardig mee te beslissen over wat goed is 

voor het kind, het gezin en de situatie. Er moet op worden toegezien dat de hulpverleners de zelfgekozen 

mentor betrekken bij het opstellen van het hulpverleningsprogramma. We besteden vanzelfsprekend 

aandacht aan de continuïteit van zorg voor jongeren die 18 jaar worden. Er dient een goede overgang te zijn 

waarbij maatwerk centraal staat. CDA Hollands Kroon blijft aandacht vragen voor (een) structurele 

financieringsbron(nen) voor deze groep adolescenten om hen verder te ondersteunen naar volwassenheid en 

zelfstandigheid. Het aanbod van meervoudige jeugdzorg dient bovenregionaal georganiseerd te zijn en het 

beschikbare budget moet afgestemd zijn op de vraag.  

  

Ouderen 

Langer zelfstandig wonen is alleen mogelijk als voorzieningen zoals hulp bij het huishouden en verpleging aan 

huis goed geregeld zijn en de mantelzorgers gefaciliteerd worden. Maatwerk centraal daarbij staat. Voor ons 

staan de essentiële waarden als aandacht en warmte voor de oudere voorop. Het systeem mag nooit ten 

koste gaan van de mens. Het mogelijk maken van samen wonen op 1 erf zou ruimer moeten zijn. Bijzondere 

woonvormen zoals Knarrenhof, Het Polder Hofje, Nieuw Bouwlust en Winkelmade willen wij stimuleren.   

 

Sport en bewegen 

Sport zet mensen in beweging, verbindt hen met elkaar en draagt bij aan goede gezondheid, ontspanning en 

ontmoeting. Voor ons is niet het leveren van de beste prestatie het belangrijkst, maar plezier in het spel en 

iets doen voor en met anderen. Op deze manier leren mensen belangrijke vaardigheden als samenwerken, 

doorzettingsvermogen en omgaan met tegenslag. Sport draagt daarmee bij aan een belangrijke basis voor 

onze samenleving. Vanzelfsprekend helpt sporten bij het bevorderen van de gezondheid. We willende de 

komende 4 jaar sportactiviteiten bevorderen, dan wel ondersteunen in onze gemeente. 

 

Participatie en inburgering   

Jaarlijks ontvangen wij in onze gemeente een groep nieuwkomers die onze lokale samenleving aanvult. CDA 

Hollands Kroon wil hen zo snel mogelijk deel uit laten maken van onze gemeenschap door het leren van de 

taal en hen te faciliteren in het vinden van een betaalde baan. Daarbij vragen wij de steun van onze inwoners 

om de nieuwkomers wegwijs te maken en hen te helpen de taal te leren door bijvoorbeeld taalmaatje te zijn. 

Om de opvang van de nieuwkomers goed te begeleiden is professionele ondersteuning noodzakelijk. Wij 

willen voldoende betaalde krachten inzetten zodat de vrijwilligers goed kunnen functioneren en het 

integratieproces van de nieuwkomer soepel kan verlopen. 



02-02-2022 9 

 

Ontmoeten en openbaar vervoer 

Wij onderschrijven het beleid van de gemeente dat nabuurschap, het omzien naar elkaar, stimuleert. Daarbij 

spelen wijkcentra en dorpscentra, waar buurtgenoten en nieuwkomers elkaar kunnen ontmoeten en met 

elkaar kennismaken, een essentiële rol. De Bel- en Buurtbus zijn hierin onmisbare schakels voor mensen die 

afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Wij willen dat het huidige voorzieningenniveau gehandhaafd blijft, 

de Mobipunten zijn daar onderdeel van.  

 

Als het aan ons ligt: 

✓ Brengen we in de nieuw te ontwikkelen visie op vitaliteit de elementen gezondheid, bewegen, zo lang 

mogelijk thuis wonen en actieve deelname aan de samenleving, bij elkaar; 

✓ Continueren wij de samenwerking met buurgemeenten om het aanbod van de zwaardere jeugdzorg te 

blijven borgen; 

✓ Kunnen burgerinitiatieven voor hospices blijven rekenen op onze steun; 

✓ Behouden wij het mobiele loket voor niet zelfredzame inwoners. 
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5. Uit en thuis – leefbaarheid 

De omgeving waarin wij wonen is erg bepalend voor het welzijn van onze inwoners. Zaken waar we dagelijks 

mee te maken hebben zoals voldoende en goed bereikbare winkels en markten in onze kernen. De 

leefbaarheid in kleine kernen komt steeds meer onder druk te staan. Inwoners met initiatieven die de 

leefbaarheid bevorderen, moeten worden ondersteund. Wij willen dat het doen van lokale aankopen wordt 

gestimuleerd. 

 

CDA Hollands Kroon vindt dat culturele evenementen, kunst en cultuur voor iedereen bereikbaar moet zijn. 

Deze bereikbaarheid kan vergroot worden door, waar noodzakelijk, organisaties en deelnemers meer 

financiële armslag te geven. Evenementen die passen bij het karakter van onze gemeente, bevorderen de 

aantrekkelijkheid voor recreatie en toerisme. Ook zijn wij zuinig op onze monumenten en stimuleren wij het 

behoud hiervan. CDA Hollands Kroon wil voorzieningen die (water)recreatie en toerisme bevorderen 

behouden en stimuleren. 

 

De openbare ruimte moet er goed verzorgd uitzien. Inwoners kunnen daarin actief participeren door 

zelfwerkzaamheid met behulp van Kernbeheer. Niet alleen de gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting 

van de openbare ruimte maar ook de inwoner is medeverantwoordelijk voor het omgaan hiermee. Zo kan 

elke bewoner ook voor een groenere omgeving zorgen door de stenentuinen te veranderen in groene oases, 

waardoor ook de waterhuishouding beter wordt. Het beschikbaar stellen door de gemeente van bomen voor 

particuliere tuinen helpt hierbij. Daarnaast dient de openbare ruimte gevrijwaard te worden van een overdaad 

aan reclame-uitingen. De her en der geplaatste reclameborden in of aan de openbare ruimte en de borden 

rond lantaarnpalen worden als een ‘vervuiling’ van de openbare ruimte ervaren.  

 

Om het welzijn van onze inwoners te vergroten en onze gemeente leefbaar te houden, moet men zich 

allereerst veilig voelen in zijn eigen omgeving. Overlast dient daarom direct aangepakt te worden door de 

inzet van jongerenwerkers, buurtbemiddeling en boa’s. Het organiseren van activiteiten voor zowel jong als 

oud door (jeugd)verenigingen, sportverenigingen, sportcoaches en de inzet van Sportservice maken hiervan 

onderdeel uit. We steunen voldragen initiatieven die bijdragen aan de toekomst van multifunctionele 

(sport)accommodaties zoals Veerburg/sportpark Kleine Sluis (Anna Paulowna), Sportcampus de Terp 

(Wieringermeer) en Sportcampus Nieuwe Niedorp/Winkel (Sportpark Hollands Kroon Zuid).  

 

Woningen 

Zoals overal is er in Hollands Kroon een tekort aan betaalbare en sociale (huur)woningen. De gezinnen 

verdunnen en de jeugd die in de regio willen blijven wonen of na een studie terug willen keren, hebben moeite 

om zich in de eigen omgeving te vestigen. Wij willen bouwen stimuleren in de kernen, maar ook buiten de 

zogenaamde rode contouren.  

In onder andere Nieuwe Niedorp/Winkel en Wieringerwerf is grote behoefte aan woningen en ook in ’t Veld-

Noord moet de volgende fase voortvarend worden aangepakt. Inbreilocaties en bouwen aan de randen van 

de kernen kunnen tot meer woningen leiden.  

Wij willen startersleningen naar behoefte verstrekken, zodat de jeugd eerder een huis kan kopen. Minimaal 

25% van de te bouwen woningen moeten sociale huur en goedkope koopwoningen zijn. Wij faciliteren 

bouwen in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), het splitsen van woningen, alternatieve 

woonvormen en samen met de woningcorporaties het bevorderen van sociale woningbouw.  
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Verduurzamen 

Een van de pijlers van het CDA is rentmeesterschap. Het goed en zorgvuldig omgaan met onze aarde, voor de 

huidige maar zeker ook voor de volgende generaties. Door opwarming van de aarde en verandering van het 

klimaat ligt er voor de overheid, maar zeker ook voor de inwoner, een belangrijke taak. Verduurzaming is 

daarbij het belangrijkste item. Iedere inwoner kan hieraan een bijdrage leveren, te beginnen met isolatie van 

de woning, het plaatsen van zonnepanelen maar ook door zuiniger om te gaan met energie. Daar waar 

mogelijk willen wij in aanvulling op wat het Rijk en de provincie beschikbaar stellen, subsidiemogelijkheden 

onderzoeken om onze inwoners hierbij te helpen.  

 

In de gemeente Hollands Kroon moeten alle openbare gebouwen verduurzamen, onder andere door ze te 

voorzien van zonnepanelen. Meer bomen zowel in de kernen als langs de buitenwegen, goed bermenbeheer 

en het zaaien van diverse bloemzadenmengsels moeten de biodiversiteit bevorderen. In de buurt van scholen 

willen wij initiatieven ondersteunen voor het aanleggen van tiny forests en voedselbossen, voor 

natuuronderwijs voor de schoolkinderen en recreatie voor iedereen. 

 

Het steeds drukker wordende verkeer vraagt om maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid. In 

Hollands Kroon zijn veel smalle buitenwegen. Het alsmaar zwaarder worden van de voertuigen vraagt om 

bredere wegen. Grasbetonkeien langs de kanten van de weg bieden hiervoor uitkomst. Buiten de bebouwde 

kom willen wij, daar waar mogelijk en noodzakelijk, de maximumsnelheid op 60 km/u instellen. Indien mogelijk 

willen wij nog meer (vrij liggende en bredere) fiets- en voetpaden, zodat snel en langzaam verkeer gescheiden 

wordt. Binnen de bebouwde kom en in de woonwijken willen wij, indien mogelijk en noodzakelijk, een 

maximumsnelheid van 30 km/u met een aangepaste weginrichting. Het treffen van dit soort maatregelen 

dient altijd in overleg met de bewoners plaats te vinden.   

 

Sterke samenleving 

CDA Hollands Kroon spant zich in om het aantal inwoners te laten groeien. Als het aantal inwoners krimpt 

staan economische weerbaarheid en sociaal-maatschappelijke voorzieningen en daarmee de leefbaarheid van 

de samenleving in Hollands Kroon onder druk. Alle inspanningen moeten erop gericht zijn om dit te 

voorkomen. Het is ook niet voor niets dat al vanaf het begin van deze eeuw door de diverse gemeentebesturen 

hierop is ingezet. 

Door te investeren in goede digitale én fysieke bereikbaarheid (wegen, openbaar vervoer) en een goed 

vestigingsklimaat, hoeven bedrijven, medewerkers en jongeren niet weg te trekken. Lokale investeringen van 

inwoners en bedrijven in breedband, schone energie of de economie kunnen nieuwe kansen bieden.  

Wij willen met de regiogemeenten, de provincie en het Rijk bewerkstelligen dat er aanvullende maatregelen 

worden genomen die kunnen bijdragen aan het stimuleren en behouden van werkgelegenheid in onze regio.  

 

Als het aan ons ligt: 

✓ Komen er meer fiets- en wandelroutes en sportvoorzieningen in de openbare ruimte; 

✓ Faciliteren wij initiatieven van inwoners van de kleine kernen; 

✓ Bouwen wij voort op het ingezette erfgoed- en cultuurbeleid; 

✓ Nemen wij de bouw van tenminste 1.000 (starters)woningen in procedure, waarbij wij startersleningen 

naar behoefte verstrekken aan de jonge kopers; 

✓ Richten wij ons op bouwen naar behoefte en stimuleren wij bijzondere woonvormen; 

✓ Dringen wij reclame-uitingen in de openbare ruimte terug. 
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6. Werken en leren in Hollands Kroon 

 

Werken 

Een gezonde samenleving heeft baat bij voldoende en divers aanbod aan werkgelegenheid. Hoewel 

gemeenten slechts deels de economische ontwikkeling kunnen beïnvloeden, is vooral het midden- en 

kleinbedrijf (MKB) afhankelijk van lokale keuzes. Zonder behoud van de lokale economie stagneert de vraag 

naar arbeid bij het MKB, de banenmotor ook in onze regio. Het zijn immers bedrijven die zorgen voor de 

banen. Dit hebben wij ook nodig om onze gemeente en regio aantrekkelijk te houden voor onze inwoners en 

hun opvolgende generaties om hier te blijven wonen, te werken en te recreëren. Echter, van ons kunt u 

verwachten dat wij de economische groei toetsen aan de mogelijkheden van het gebied. Wij zoeken naar de 

juiste balans.  

Wij respecteren al genomen besluiten voor grootschalige ontwikkelingen in onze gemeente zoals 

motorcrossterrein, datacenters en Kooyhaven. 

 

Onze partner het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord heeft haar waarde in de afgelopen periode 

bewezen. Dit dient voor onze ondernemers behouden te blijven. CDA Hollands Kroon ondersteunt de 

oprichting van de Regionale ontwikkelingsmaatschappij die onze ondernemers kan helpen ook binnen 

Europees verband. CDA Hollands Kroon wenst een optimale ondersteuning aan de ondernemers en wil de 

accountmanagers voor het bedrijfsleven behouden.  

 

Voor ons is kwalitatief goede huisvesting voor arbeidsmigranten de hoogste prioriteit. Willen we de 

bedrijvigheid in de regio op peil houden danwel verhogen, moeten we goed zorgen voor het welzijn van onze 

arbeidsmigranten. Naast huisvesting is ook ontspanning en vertier voor deze groep mensen van essentieel 

belang om hen gezond en fit te houden voor het werk wat zij voor ons doen. Wij zijn voorstander van 

grootschalige geconcentreerde huisvesting en kleinschalige huisvesting op het erf van agrarische bedrijven. 

 

Leren 

CDA Hollands Kroon vindt leven lang leren belangrijk. Daarbij moet iedere inwoner van onze gemeente de 

gelegenheid krijgen om zijn kennis, vakmanschap en sociale vaardigheden regelmatig bij te scholen dan wel 

om te scholen. Kennis, vakmanschap en sociale vaardigheden zijn de basiselementen voor iedere deelnemer 

aan de arbeidsmarkt. Door (vrijwilligers)werk komen de persoonlijke talenten tot bloei en kan eenieder zijn of 

haar steentje bijdragen aan de samenleving.  

 

Als het aan ons ligt: 

✓ Stimuleren wij het leven lang leren; 

✓ Wij zijn voorstander van grootschalige en geconcentreerde huisvesting van arbeidsmigranten en 

daarnaast kleinschalige huisvesting op het erf van agrarische bedrijven. 
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7. Speerpunten 

 

Economie/bedrijven:  

Hollands Kroon blijft een goed vestigingsklimaat bieden voor bedrijven. Accountmanagers voor bedrijven 

blijven behouden.  

We blijven investeren in digitale en fysieke bereikbaarheid.  

 

Agrarische sector:  

We bieden de agrarische sector perspectief naar de toekomst, met minder regeldruk en meer aandacht voor 

de maatschappelijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden.  

 

Seizoenarbeiders:  

Goede huisvesting met aandacht voor het welzijn van seizoenarbeiders blijft prioriteit hebben. Grootschalig 

geconcentreerd en kleinschalig op het erf van agrarische bedrijven.  

 

Zorg:  

Het hoge niveau van bereikbare zorg in Hollands kroon willen we behouden.  

Wij continueren de samenwerking met buurgemeenten om het aanbod van de zwaardere jeugdzorg te blijven 

borgen.  

 

Ouderen:  

Langer zelfstandig wonen is alleen mogelijk door het bieden van goede voorzieningen en maatwerk in 

ondersteuning, dit willen we dan ook blijven bieden.   

We behouden het mobiele loket voor de niet zelfredzame inwoners.  

 

Levensfase:  

Ook in de laatste levensfase verdienen mensen goede zorg en ondersteuning, een hospice in de nabijheid is 

daar een belangrijk onderdeel van. 

 

Samenleving:  

We faciliteren initiatieven van de inwoners om de leefbaarheid te behouden en de samenleving te versterken, 

denk hierbij aan dorpshuizen, jongerenwerk, buurtbemiddeling en evenementen.  

Wij vinden dat in de nieuwe visie op vitaliteit de elementen, bewegen, zo lang mogelijk thuis wonen en de 

actieve deelname aan de samenleving, bij elkaar komen.  

 

Jeugd:  

Voor de jeugd is vroegtijdige signalering bij problemen in de ontwikkeling en ondersteuning in een vroeg 

stadium essentieel, om een goede toekomst te bieden.  

 

Erfgoed en Cultuur:  

Wij ondersteunen en bouwen voort op het ingezette erfgoed- en cultuurbeleid in onze gemeente.  

 

Leren:  

We stimuleren de samenwerking tussen arbeidsmarkt, scholen en bedrijfsleven ter bevordering van een leven 

lang leren. 
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Sport en bewegen:  

Sporten is van belang voor de gezondheid, samenwerken, doorzettingsvermogen en omgaan met tegenslag. 

We steunen initiatieven die bijdragen aan de toekomst van multifunctionele (sport)accommodaties, zoals 

Veerburg/Sportpark Kleine Sluis (Anna Paulowna), Sportcampus de Terp (Wieringerwerf) en Sportcampus 

Nieuw Niedorp/Winkel.  

 

Recreatie:  

We vinden dat er meer fiets- en wandelroutes en sportvoorzieningen in de openbare ruimte moeten komen. 

Speelplekken moeten voor alle kinderen toegankelijk zijn.  

 

Wonen:  

We bouwen naar behoefte. Stimuleren bijzondere woonvormen zoals we hebben gedaan bij Knarrenhof, Het 

Polder Hofje, Nieuw Bouwlust en Winkelmade.   

 

Starters:  

We nemen de komende 2 jaar tenminste 1000 (starters) woningen in procedure, waarbij we startersleningen 

naar behoefte verstrekken aan jongere kopers.  

 

Duurzaamheid:  

In Hollands Kroon moeten alle openbare gebouwen verduurzamen en stimuleren we de biodiversiteit in de 

openbare ruimte door bomen en goed bermenbeheer. Inwoners en bedrijven stimuleren we om ook hun 

bijdrage te leveren in eigen woningen/gebouwen en op eigen grond.  

 

Financiën:  

We vinden dat de lasten van de gemeente niet sneller mogen stijgen dan met de inflatiecorrectie.  

De begrotingen moeten sluitend zijn.  

 

Ontwikkelingen:  

Doorzetten op de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven en activiteiten in en rond Den Oever, als poort naar 

de vernieuwde en wereldberoemde Afsluitdijk. 


