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Lokaal, Betrokken en Daadkrachtig 
 
Voorwoord 
 
We kunnen in de krant en op tv veel lezen en horen over de politiek. Vaak gaat het dan over de landelijke 
politiek. De onderwerpen in de landelijk politiek zijn taai; de manier van politiek bedrijven is zeker niet 
altijd fraai. Gelukkig is “Den Haag” Schagen niet. De politiek in Schagen werkt heel anders dan de politiek 
in Den Haag, meer dan eens hebben de politieke partijen in Schagen bijvoorbeeld gezegd dat het 
belangrijk is “dat je elkaar iets gunt.” Daardoor kunnen wij als CDA Schagen vol gaan voor wat Schagen 
mooi en uniek maakt. Zo kunnen we eraan werken dat we trots kunnen blijven op de gemeente Schagen. 
 
Want we zijn trots op onze gemeente met onze polders, de kust en het oude land. De samenleving zien 
we als gemeenschappelijk huis waar we goed voor moeten zorgen, waar woorden bij passen van 
samenwerken, zorgzaamheid en verantwoordelijkheid voor elkaar. Daarbij is de gemeente er voor de 
inwoners, om mensen te helpen, te steunen en bij elkaar te brengen. De gemeente moet niet de regeltjes 
zo precies mogelijk moeten willen uitvoeren, maar de gemeente probeert inwoners en bedrijven zo goed 
mogelijk te helpen. Dat is voor het CDA Schagen waar de gemeente naar moet streven, en daar is dit 
verkiezingsprogramma op geschreven. 
  
Samen, met elkaar en voor elkaar, in goede tijden en slechte tijden. Juist in een tijd van crisis en fysieke 
afstand, hebben we elkaar extra hard nodig. De samenleving in Schagen heeft de afgelopen twee jaar 
laten zien, dat we ons door een crisis heen kunnen slaan, voor sommigen een rustige tijd, voor anderen 
een crisistijd. Als we achteromkijken, kunnen we leren van wat ons is overkomen. Dankzij de extra 
steunmaatregelen van de overheid kon de financiële schade in veel gevallen beperkt blijven. Maar de 
menselijke en sociale impact is er, en die dragen we met ons mee. Dit versterkt het gevoel dat we niet 
voor onszelf leven, maar elkaar nodig hebben. Het CDA blijft, zoals altijd, op zoek naar manieren om 
mensen samen te brengen en te verbinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ontmoetingsmogelijkheden bij 
sport, de ontmoeting in de huiskamers voor ouderen in het dorp of de wijk, maar ook aan het samen 
vieren van evenementen zoals kermissen en Paasvee. 
  
Door de optimistische en constructieve houding van alle inwoners en ondernemers in de gemeente, maar 
ook  met dank aan de inzet van de medewerkers in het gemeentehuis, is het gelukt om te zorgen dat 
Schagen een fijne gemeente gebleven is om te wonen, te werken en te recreëren. In de gemeenteraad 
van Schagen wordt op een positieve manier gediscussieerd, met oprechte aandacht voor de ideeën van 
andere fracties. Naast deze algemene waardering spreekt het CDA Schagen specifiek waardering uit voor 
de wijze van samenwerking met de coalitiepartners PvdA Schagen en JESS Lokaal, waarbij we het gewoon 
vonden dat we verschillend konden stemmen bij voorstellen als we ook een verschillende mening hadden. 
Met respect voor verschillen tussen partijen samen vorm geven aan een goed functionerende gemeente, 
dat willen we blijven doen. 
  
Wij gaan ons best doen als CDA Schagen om het bijgaande verkiezingsprogramma uit te voeren, wat ook 
bij de afgelopen twee verkiezingsprogramma’s van het CDA Schagen voor meer dan 90% gelukt is. Ten 
slotte willen wij u danken voor het vertrouwen in CDA Schagen en hopen dat we u snel mogen 
ontmoeten. Doet u mee en denkt u mee om de gemeente samen nog beter te maken voor inwoners, 
ondernemers, bezoekers en de toekomstige generaties? 
 
Puck de Nijs-Visser - Lijsttrekker CDA Schagen 2022 
  
Versie 4-2-2022  
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Hoofdstuk 1 Samenleving en politiek 
 

Politiek is er voor mensen 
De inwoners van Schagen zorgen gezamenlijk voor een goed bestuur van onze gemeente. Via de verkie-
zingen van de gemeenteraad worden inwoners gekozen om namens alle inwoners van Schagen de koers 
uit te zetten. De raadsleden van CDA Schagen zijn volksvertegenwoordigers, ze voelen zich vooral een 
inwoner van het eigen dorp of een inwoner van stad. De gemeente Schagen heeft een burgerbestuur – 
voor en door onze eigen inwoners: de gemeenteraad. In dit hoofdstuk beschrijven we onze visie op hoe 
de gemeenteraad de gemeente hoort te besturen. Wij zien het als een eer om in deze rol de samenleving 
te mogen dienen. CDA Schagen vindt het belangrijk om de politiek dicht bij de mensen te houden – ook na 
de verkiezingen. Zo zijn en blijven de fractievergaderingen van het CDA Schagen openbaar zodat iedereen 
die geïnteresseerd is in de discussies binnen de fractie, mee kan doen.   
 
Schagen is een gemeente waar iedereen zich veilig voelt om zichzelf te zijn. Daar werken wij voor, vrijwil-
ligers, raadsleden en wethouders van CDA Schagen. Geen enkel mens is gelijk; ieder mens is gelijkwaardig. 
Samenleven betekent dat we er met elkaar voor zorgen dat iedereen mee kan doen, ongeacht afkomst, 
leeftijd, geaardheid, inkomen, levensovertuiging of mogelijke beperkingen. Samenleven betekent ook dat 
we aandacht voor elkaar hebben, in een samenleving die een hecht netwerk vormt met de inzet van fami-
lie, buren, vrienden en kennissen, vrijwilligers, mantelzorgers en professionals. We leven graag in een sa-
menleving waarin mensen die het nodig hebben worden ondersteund op een wijze die bij hen past. Daar-
bij kijken we verder dan de vraag waar iemand recht op heeft, maar we kijken naar wat diegene nodig 
heeft. Daarbij hoort ook dat mensen die geen steun nodig hebben daar ook geen beroep op doen én dat 
mensen die anderen tot steun kunnen zijn ook omzien naar anderen. Samenleven doe je niet alleen.  
 

Politiek is er door mensen 
Om goede beslissingen te nemen, dus verstandig en begrijpelijk, is de inbreng van inwoners bij de keuzes 
belangrijk. De participatie van inwoners bij het maken van keuzes kan op verschillende manieren 
gebeuren. Zo blijven we voor plannen inspraak organiseren voor de buurt, via klankbordgroepen met 
inwoners en inspraakavonden. De samenleving verandert voortdurend. De manieren waarop inwoners 
kunnen meedenken veranderen. Participatie kent daardoor geen draaiboek. Nieuwe vormen moeten 
uitgeprobeerd worden en per onderwerp moet een geschikte vorm van participatie gekozen worden. Het 
CDA wil bijvoorbeeld ook het instrument van het burgerberaad verkennen met een willekeurige, maar 
representatieve groep inwoners. 
 
Wij willen doorgaan met de activiteiten van cursussen Politiek Actief. Als meer inwoners meedoen en 
meedenken in de politiek maakt dat de besluitvorming beter. De politiek is “van ons, inwoners” en niet 
“van die raadsleden daar in het gemeentehuis”, het laat zien dat iedere inwoner die het wil, met de 
politiek mee kan doen. Om ook inwoners jonger dan 18 jaar aan de politiek mee te laten doen, blijft de 
jongerenraad bestaan. De website samen.schagen.nl wordt door de gemeente gebruikt om contact te 
krijgen, ideeën te verzamelen en meningen te peilen onder de inwoners. Het CDA Schagen wil doorgaan 
met het gebruik van deze website en hem meer onder de aandacht brengen van alle inwoners.  
 

• Fractievergaderingen van het CDA zijn openbaar. 

• De gemeente gaat door met het organiseren van de cursus Politiek Actief. 

• Een jongerenraad of -panel geeft zijn mening aan de gemeenteraad over onderwerpen die 
jongeren belangrijk vinden. Dit wordt voortgezet. 

• Digitaal overleg met inwoners via samen.schagen.nl wordt voortgezet en de website wordt actief 
onder de aandacht gebracht van inwoners. 

• Er wordt creatief omgegaan met inspraakvormen, waarbij een burgerberaad uitgeprobeerd 
wordt. 

• Inspraak voor nieuwe plannen in de buurt organiseren we via klankbordgroepen en inspraak-
avonden, waarbij contact gezocht wordt met de betreffende dorpsraad of het wijkpanel voor de 
organisatie van de inspraakgelegenheid. 



 Verkiezingsprogramma CDA Schagen 2022 – 2026 

5 
 

Adviesraden 
Het CDA Schagen vindt het van belang dat iedereen in de gemeente een stem heeft. Dit is niet alleen 
belangrijk omdat het eerlijk is, maar ook omdat het verstandig is. De inwoners van Schagen hebben veel 
kennis, wij zijn allemaal deskundig op ons eigen gebied. Die deskundigheid is een aanvulling op de kennis 
bij de gemeente zelf, en het is niet handig die deskundigheid niet te gebruiken. De adviesraden die in de 
gemeente actief zijn, zijn de WMO-adviesraad, Gehandicaptenplatform, Cliëntenraad Participatiewet, 
Sportadviesraad Schagen (SARS) en de Kunst en Cultuur Adviesraad Schagen (KCARS). Hiernaast zijn er 
verschillende organisaties die de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geven, denk bijvoorbeeld aan 
LTO, OFS en de Samenwerkende Bonden Ouderen Schagen (SBOS). Het CDA Schagen hecht veel belang 
aan de adviezen van de diverse adviesraden.  
 

• De adviesraden worden goed in de gelegenheid gesteld om gevraagd en ongevraagd advies te 
geven. 

• Een advies is nooit bindend, maar als ervan afgeweken wordt, dan moet dat gemotiveerd 
worden. 

 

Dorpsraden, wijkpanels  
De gemeente heeft veel actieve dorpsraden in de dorpen, waar in de stad weer met wijkpanels gewerkt 
kan worden. Deze raden en panels zijn voor de gemeente de ogen en oren in een gemeenschap, zij maken 
de gemeente alert op de zorgen die er leven. Zij worden om advies gevraagd bij beleidsbeslissingen die 
het dorp of de wijk raken. Wij gaan er vanuit dat dorps- en wijkpanels namens alle inwoners spreken, 
iedereen heeft immers gelegenheid om deel te nemen aan deze raden. Een dorpsraad is echter geen 
verplichte kost voor inwoners, inwoners kunnen natuurlijk zelf ook hun plannen of ideeën met de 
gemeente bespreken. Het CDA Schagen laat het aan de inwoners zelf over, hoe zij zich willen verenigen. 
Wie via de dorpsraad zaken wil aankaarten bij de gemeente, kan dat doen door deel te nemen aan het 
geregelde overleg, of door zich beschikbaar te stellen voor de dorpsraad. 
 
Op dit moment zijn in de stad Schagen niet alle wijken vertegenwoordigd door een wijkpanel. Mochten er 
initiatieven zijn om een wijkpanel op te starten, dan is het fijn als de gemeente in de opstartfase deze 
beginnende wijkpanels wil helpen met raad en informatie, om het wijkpanel een goede start te geven. 
 
Het CDA Schagen wil hulp en ondersteuning dichtbij onze inwoners. Daarom hopen we in alle dorpen 
dorpsondersteuners te kunnen vinden. Die werken in een team samen met professionals op het gebied 
van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. Een dorpsondersteuner is een buurtgenoot die samen met 
jou zoekt naar hulp in de kring van mensen die dicht bij je wonen. Is er andere hulp nodig, dan wijst de 
dorpsondersteuner je de weg.  
 

• Dorpsraden en wijkpanels zijn een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente met een 
signaleringsfunctie en een adviesrol. 

• Twee keer per jaar organiseert het college een vergadering met alle wijkpanels en dorpsraden om 
elkaar te versterken.  

• De gemeente helpt vrijwillige dorpsondersteuners in alle dorpen. 

• De gemeente helpt in de opstart van een dorpsraad of wijkpanel 
 

Buurt- en dorpsinitiatieven  
Veel inwoners zetten zich graag in voor het verbeteren van de eigen buurt, anderen richten zich op 
thema’s als eenzaamheid, klimaat, wonen en duurzaamheid. Meer dan ooit zien we dat beleid beter 
wordt als inwoners daadwerkelijk worden betrokken bij de voorbereiding daarvan. Het vergroot het 
draagvlak onder inwoners en versterkt de legitimiteit van beslissingen. Zeker nu is dat belangrijk: in de 
komende periode moeten op lokaal niveau besluiten worden genomen over ingewikkelde vraagstukken 
als de woningnood, de energietransitie en verduurzaming van de gebouwde omgeving. De steun van 
inwoners daarbij is onmisbaar.  
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Right to challenge – “het recht om uit te dagen” of R2C– is de afgelopen raadsperiode ingevoerd in 
Schagen. Als inwoners denken iets beter en goedkoper te kunnen doen dan de gemeente, dan krijgen ze 
daartoe de gelegenheid. Dit kan veel mooie en inspiratievolle ideeën samenbrengen. De inwoners voelen 
zich meer verbonden met het specifieke project omdat dit door hun eigen inspanningen en ideeën van de 
grond is gekomen. Bovendien houdt het de gemeente scherp bij het streven naar efficiënte uitvoering van 
overheidstaken. 
 
Via de dorpsraad ontvangen de dorpen en wijken de afgelopen jaren 2 euro per inwoner. Dit is een 
jaarlijks bedrag dat zij van de gemeente ontvangen om naar eigen inzicht kleine verbeteringen in het dorp 
te realiseren. Dat kan bijvoorbeeld in het verenigingsleven zijn, voor evenementen of in het 
aantrekkelijker maken van de openbare ruimte, de gemeente beperkt de mogelijkheden met het budget 
niet. De dorpsraden en wijkpanels kunnen dit naar eigen inzicht besteden en we vertrouwen op de 
dorpsraden en de inwoners van de dorpen dat zij zelf kritisch naar de besteding kijken. Hier heeft het CDA 
Schagen voor gestreden en dit willen wij zo houden.  
 

• Het right to challenge blijft behouden: als inwoners denken een project beter of goedkoper uit te 
kunnen voeren dan de gemeente, krijgen ze daartoe de kans. 

• Ieder dorp ontvangt jaarlijks 2 euro per inwoner. Dat kan de dorpsraad naar eigen inzicht 
besteden voor projecten in het eigen dorp. Dit geldt ook voor wijken en wijkpanels. 

 

Toegankelijkheid  
In de afgelopen raadsperiode is er een start gemaakt met de inclusieagenda. Hieruit is duidelijk geworden 
hoe de gemeente samenwerkt, onder andere met verschillende belangenorganisaties, om te komen tot 
een inclusieve samenleving. Met een toegankelijke en inclusieve samenleving gaan we in de gemeente 
Schagen verder dan het ‘VN-Verdrag voor mensen met een Handicap’. Dit verdrag komt op voor 
mensen – jong en oud – met een langdurige fysieke, mentale, intellectuele, cognitieve en/ of 
zintuigelijke beperking. In Schagen geldt daarbij: of het nu gaat om genderidentiteit, seksuele 
oriëntatie, geloof of culturele achtergrond; iedereen heeft recht op volwaardige deelname aan de 
samenleving op basis van gelijkwaardige behandeling. Daarmee worden letterlijke en figuurlijke 
drempels die nu bestaan, zo veel mogelijk weggenomen.  
 
Door het aannemen van het VN-verdrag voor de rechten van de mens met een handicap, heeft de 
gemeente zich verplicht tot het verbeteren van de openbare ruimte en de digitale omgeving. Ook het 
motiveren van het bedrijfsleven daartoe is een van de pijlers. Met het aannemen van de Inclusie 
agenda is Schagen hiermee ook een actieve regenbooggemeente, dit houdt in dat gemeente Schagen 
actief beleid ontwikkelt voor de acceptatie, emancipatie en veiligheid van lesbische vrouwen, 
homoseksuele mannen, biseksuele, transgender, en intersekse personen. (LHBTI+’ers). Het is een taak van 
ons om deze agenda te blijven vasthouden. Het geeft houvast voor nieuw en bestaand beleid, om een 
samenleving waarin iedereen mee kan doen steeds verder te laten groeien in onze mooie gemeente. 
 

• Het CDA ziet toe op het uitvoeren van de inclusie-agenda als uitwerking van het VN-verdrag voor 
de rechten van de mens met een handicap. 

• De gemeente blijft uitdragen dat zij een actieve regenbooggemeente is. 
 

Informatisering 
Nieuwe technieken blijven beschikbaar komen om het werk, overleg over en uitvoering daarvan, 

efficiënter en effectiever te maken. De gemeente moet anticiperen op deze ontwikkelingen en ze waar 

nodig toepassen. Het is sector overstijgend, informatisering kan helpen in overleg, zoals velen van ons in 

coronatijd ervaring hebben opgedaan met digitaal vergaderen. Nieuwe techniek kan ook hi-tech-

oplossingen bieden bijvoorbeeld in de zorg aan onze inwoners, of proactief onderhoud van de 

voorzieningen. Wat onze kant op komt als nieuwe techniek, is soms afwachten, maar we weten wel dat 

de gemeente op de hoogte moet blijven van nieuwe toepassingen om ze goed in te kunnen zetten.  
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Hoofdstuk 2 Schagen in de regio 
 

Wat is Schagen 
Het agrarisch landschap is voor onze gemeente van groot belang, het vormt circa 80% van het grond-
gebied. De agrariërs zorgen dat wij allemaal kunnen genieten van onze prachtige omgeving. In deze 
landelijke omgeving wordt Schagen verder gevormd door de recreatieve kust, door stad en dorpen. 
Schagen ligt centraal in de Noordkop. De stadskern Schagen heeft dan ook een belangrijke centrum-
functie. In de dorpen in de gemeente Schagen is een grote verbondenheid tussen mensen. Deze dorpen 
zullen blijven groeien door de wens van jongeren om in het eigen dorp te blijven wonen. De aantrekkings-
kracht van het landelijk gebied is er, ook omdat we zo min mogelijk in de hoogte bouwen. Voor een 
jongere maar ook voor een pas afgestudeerde is het dorp en de stadskern een geweldige plek om op te 
groeien, veilig en vertrouwd. Ouderen kunnen in hun vertrouwde dorp blijven wonen, waar de noodza-
kelijke zorg wordt geboden. In een sterke samenleving heeft elk dorp een ontmoetingsplaats in de vorm 
van een gezamenlijke huiskamer, dorpshuis, kroeg, vereniging of brede school waar de inwoners kunnen 
ontmoeten. De inwoners van het dorp voelen zich betrokken bij het dorp en zorgen er dan ook voor dat 
hun woonomgeving er verzorgd uitziet.  
 

Waarden en traditie  
De gemeente Schagen bestaat uit 25 dorpen en een stad. Elk van deze kernen heeft een eigen karakter, 
eigen omgangsvormen, eigen kwaliteiten en eigen krachten. Het past bij de traditie van het CDA Schagen 
om die eigenheid te erkennen en de wensen van elk dorp en elke wijk op zich te beschouwen. Wij willen 
niet dat alle dorpen op elkaar gaan lijken. Wij zien ieders unieke kwaliteiten en willen helpen die nog 
verder tot bloei te brengen. Het noorden van Noord-Holland heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis 
met de  Westfriese cultuur en de inpolderingen van onder andere de polder Zijpe. Er is een rijke 
agrarische traditie met een aanpakkersmentaliteit die veel werkgevers aan onze regio bindt. Onze 
samenleving wordt versterkt door de aanwezigheid van wetenschappelijke instituten in de Pettemer 
duinen en grote zaadveredelaars rond Warmenhuizen. Veel knappe koppen uit deze vakgebieden 
versterken ook verenigingsbesturen in cultuur, sport en samenleving. Harde werkers en goede denkers, 
dat is kenmerkend gaan worden voor de samenleving in onze gemeente.  
 
Schagen is een veelzijdige gemeente met prachtig boerenland, een stadskern met regiofunctie, ’s werelds 
grootste bollentuin, unieke natuurgebieden bij de kust, een uitgestrekt strand en de markante 
Westfriesedijk. Elk jaar komen honderdduizenden toeristen op bezoek, die door onze toeristische sector 
gastvrij worden onthaald. Toch zijn wij niet gewend om dat met trots uit te dragen. We vinden het 
eigenlijk heel gewoon dat het hier zo prachtig is. Wat het CDA betreft mogen we best wat vaker 
uitspreken hoe fijn het is om hier in dit prachtige gebied te leven. 
 
Het CDA Schagen is tegen eenheidsworst. Nu klinkt dat misschien logisch en zullen veel mensen het daar-
mee eens zijn. In de politiek en in de overheid is het echter niet zo vanzelfsprekend. In gelijke gevallen 
moeten mensen namelijk gelijk behandeld worden door de overheid. Dat kan leiden tot bestuurlijk vlucht-
gedrag: geen keuzes maken omdat iemand zich achtergesteld zou kunnen voelen. Het CDA Schagen verzet 
zich daartegen en wil verschil maken: verschillend beleid als mensen ook verschillen. Mensen in de 
jongere leeftijdsgroepen en mensen in de oudere leeftijdsgroepen hebben verschillende sterktes en 
zwaktes en de overheid kan hen op verschillende manieren helpen. Het zou toch raar zijn als ouderen niet 
meer geholpen kunnen worden omdat dat leeftijdsdiscriminatie is. Of dat gezinnen niet meer onder-
steund kunnen worden, omdat dat onredelijk is naar alleenstaanden? Het CDA Schagen is blij met de 
verscheidenheid aan gebieden in onze gemeente en met de diversiteit van onze inwoners en bezoekers. 
 

• De gemeente houdt rekening met het feit dat mensen verschillen, daarom wordt maatwerk 
toegepast zonder te discrimineren. Maatwerk voor inwoners moet mogelijk blijven. 

• Het CDA waardeert de verscheidenheid tussen de kernen in de gemeente en laat de kernen 
groeien op basis van de wil van de inwoners. 
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• Wij zijn dankbaar voor het agrarisch landschap, de natuur, het strand en onze kernen en delen 
dat graag met toeristen. 

• De gemeente probeert de diversiteit van onze inwoners en onze kernen ook in advies- en 
overlegorganen terug te laten komen. 
 

Leven en laten leven  
In Schagen leven meer dan 46.000 mensen samen. Met zoveel mensen is het logisch dat er verschillen 
tussen mensen zijn, soms kleine, soms grote verschillen. Bij verschillende meningen is er overleg en 
compromis nodig, begrip voor verschillende standpunten. Toch zien we in het hele land en ook in Schagen 
steeds vaker een cultuur ontstaan waarbij elkaar de maat wordt genomen. Als een samenleving verhardt, 
willen mensen steeds meer zaken verbieden, een nieuwe betutteling. In een inclusieve samenleving hoort 
iedereen erbij, ook mensen die wel eens een fout gemaakt hebben. Geen enkele persoon, organisatie of 
institutie is zonder fouten. Tradities, die per definitie geworteld zijn in een niet-perfecte geschiedenis, 
kunnen daardoor achteloos terzijde geschoven worden. Het CDA Schagen heeft geen boodschap aan deze 
moderne betutteling. De samenleving is namelijk zoveel charmanter als we uitgaan van het principe van 
“leven en laten leven”, als we met elkaar in gesprek blijven gaan, als we elkaar de ruimte gunnen om af en 
toe wat leefgeluiden te veroorzaken. 
  
Verbieden dat andere mensen dingen doen die jezelf niet op prijs stelt, wil het CDA Schagen zoveel 
mogelijk voorkomen. Van het CDA Schagen mogen mensen op verantwoorde wijze houtkachels blijven 
gebruiken, traditionele feestdagen blijven vieren, Sint en Piet welkom blijven heten, zonder helm kunnen 
blijven fietsen, met de motor kunnen blijven rijden, kermissen en festivals blijven vieren, lekker kunnen 
blijven eten en drinken en het land blijven bewerken als het land bewerkt moet worden. Wij gaan dit 
soort dingen dus ook niet verbieden, zoals helaas in veel andere gemeenten wel gebeurt. 
  
Simpele conflicten worden steeds vaker voor de rechter of via de gemeente uitgespeeld. Vervolgens 
worden het onnodig langlopende en dure conflicten, met soms serieuze stress door burenruzies. Maar als 
we gewoon en dus met respect met elkaar het gesprek blijven voeren, besparen we onszelf een hoop 
ellende en wordt het leven alleen maar mooier. Het CDA Schagen wil dat de gemeente bij een 
handhavingsverzoek eerst aanstuurt op het gesprek tussen de buren, mogelijk met mediators aanvullend 
daarop. 
 

Ondermijning en cybercriminaliteit 
In elkaars vrijheid zijn er natuurlijk wel de grenzen van de wet. De gemeente treedt op tegen misdaad. 
Van acties die de rechtsstaat ondermijnen  stelt de gemeente meteen het Openbaar Ministerie in kennis, 
typisch via een aangifte. En storende situaties, zoals verwaarloosde panden, die al jarenlang voortduren, 
worden ook stevig aangepakt. Dit zijn bijzondere categorieën van conflicten. In het tegengaan van 
ondermijning, heeft de gemeente een rol in voorlichting, monitoring en mensen de weg wijzen. Dit heeft 
ook  betrekking op het bijstaan van inwoners om hen weerbaar te maken tegen cybercriminaliteit. 
  

• Het CDA is tegen allerlei betuttelende verboden die de samenleving doen vervlakken. 

• Het CDA is tegen extra vuurwerkregels in Schagen bovenop op de landelijk regels. 

• Handhaving is minnelijk: eerst een gesprek, dan een waarschuwing en uiteindelijk pas het 
bonnenboekje.  

• Misdaad en andere zaken die de rechtsstaat ondermijnen pakken we hard aan. 

• Mensen die zich aan elkaar storen worden aangemoedigd dat eerst samen uit te praten. 

• Bij handhavingsverzoeken door inwoners wordt eerst een gesprek tussen buren, mogelijk 
aanvullend met mediators, gevoerd. 

• Voor ondermijning en cybercriminaliteit heeft het de gemeente een rol in onder andere 
voorlichting en preventie, ook al zijn dit grote maatschappelijke problemen die de gemeente 
overstijgen. 
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Regionale samenwerking 
Samenwerking staat bij het CDA Schagen hoog in het vaandel. Dat geldt ook voor samenwerking tussen 
gemeenten. Op verschillende terreinen werken we intensief samen met andere gemeenten in Noord-
Holland Noord, denk aan de brandweer, de ambulancezorg, de GGD, de afvalverwerking, beschutte of 
sociale werkplaatsen en de historische archieven. Om deze zogenoemde Gemeenschappelijke Regelingen 
goed en democratisch te blijven controleren en aansturen, wil het CDA Schagen dat de gemeenteraad van 
Schagen intensief blijft samenwerken met de gemeenteraden van Den Helder, Texel en Hollands Kroon. 
De regionale raadscommissie geeft nu alleen advies en mag in de toekomst geen besluiten nemen.Het 
blijft een adviserend en coördinerend orgaan. Ook samenwerking op economisch vlak, zoals het 
economische investeringsprogramma van de Kop Werkt - en zijn opvolger de Kop Groeit - kan het best 
besproken worden met de vier gemeenteraden in de Noordkop. Voor toerisme wil het CDA Schagen 
blijven werken aan promotie in breder perspectief via het programma Holland boven Amsterdam. Zo 
profiteren wij mee van de aantrekkingskracht van Amsterdam en onderstrepen wij de kwaliteiten van 
onze regio. 
 
Schagen is in 2013 gevormd uit de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe. Het is een prachtige 
gemeente met 14 km kust, een winkel- en uitgaansstad voor de regio, sterke economische sectoren en 
hechte dorpskernen. Het formaat van de gemeente is perfect, klein genoeg om direct contact tussen 
wethouders, raadsleden en inwoners gewoon mogelijk te houden, we zijn laagdrempelig. Maar 
tegelijkertijd ook groot genoeg om in de regio een stevige invloed te hebben op bijvoorbeeld het 
woondossier en de bereikbaarheid, we zijn professioneel. Wat het CDA Schagen betreft is de schaal ideaal 
en gaan we niet praten over fusie in de regio. 
 

• De gemeente gaat door met goede regionale samenwerking en regionale lobby, onder andere via 
de Kop Groeit, Holland boven Amsterdam en de Regionale ontwikkelingsmaatschappij en 
samenwerking met de gemeenten Den Helder, Texel, Hollands Kroon, Bergen en Dijk en Waard. 

• We verbeteren het democratisch toezicht op de gemeenschappelijke regelingen en zetten ons in 
voor een beslúítvormende Noordkopraad over deze regelingen. 

• Het CDA is tegen een gemeentelijke fusie, omdat de schaalgrootte van nu ideaal is: de gemeente 
is benaderbaar en professioneel. 
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Hoofdstuk 3 Woningbouw  
 

Voldoende woningen en betaalbare woningen 
De vraag om nieuwe woningen is er een die in alle kernen en stad Schagen luid te horen is. Het CDA 
Schagen heeft zich de afgelopen periode volop ingezet om aan deze belangrijke vraag van de inwoners te 
voldoen. Hierdoor ligt het bouwtempo met ruim 300 woningen per jaar al veel hoger dan in de jaren voor 
ons. Ons bouwtempo ligt ook hoger dan het landelijk gemiddelde en zelfs boven de landelijke doelstelling 
voor 1 miljoen nieuwe woningen. Toch willen we dat nog verder verhogen naar 500 woningen per jaar. 
Dat is ook nodig, want veel mensen zijn op zoek naar een huis. Het blijft onze volle aandacht hebben dat 
al onze inwoners een fijne plek hebben om te kunnen wonen. Of je nu starter bent op de woningmarkt of 
op zoek bent naar een geschikte ouderenwoning, wij willen dat iedereen goed kan wonen. Voor elke 
doelgroep moeten er volgens het CDA Schagen voldoende woningen beschikbaar zijn. Het bouwtempo is 
hoog, maar Schagen heeft bewezen dit aan te kunnen en de woningnood serieus aan te pakken. Toch 
blijft de woningnood een probleem, daarom zet het CDA in op een verhoging van het bouwtempo naar 
500 woningen per jaar. Hierin gesterkt door de keuze van het Rijk om de verhuurdersheffing af te 
schaffen, waarmee meer bouw ook realistisch is. Het CDA Schagen heeft de ervaring om dit ook echt te 
realiseren. Een stabiel en hoog bouwtempo helpt rust te brengen in de bouwwereld en op de 
woningmarkt. Wij willen een gestaag, hoog bouwtempo in alle kernen, zodat iedereen die op zoek is naar 
een woning die kan vinden en er niet om de 20 jaar een nieuwe wijk gebouwd wordt zoals je vroeger vaak 
zag.  
 
Om meer woningen te gaan bouwen, moeten ook keuzes in de ruimtelijke ordening gemaakt worden: ga 
je buiten de huidige kernen bouwen, dan gaat het ten koste van landelijk gebied of landbouwgrond. Ga je 
binnen de huidige kernen bouwen, dan gaat het ten koste van groen, speelveldjes en parkjes. Wij willen 
naar alle geschikte locaties kijken – binnen en buiten de bebouwde kom – maar om balans te houden 
kiest het CDA Schagen er ook voor om in bijzondere gevallen hoger bouwen toe te staan, om te voor-
komen dat onze dorpen en kernen verstenen. Het uitgangspunt blijft om 4 bouwlagen plus een kap in de 
stad Schagen toe te staan, en 3 lagen plus een kap in de dorpen. Mocht het in de omgeving passend zijn, 
kan in incidentele gevallen hier van afgeweken worden. Ook blijven we inzetten op de groei van dorpen 
en de stad door aan de randen nieuwe wijken te realiseren. 
  
In de afgelopen periode heeft het CDA Schagen zich ingezet om de groeiende vraag naar woningen onder 
de aandacht van de provincie te brengen. Dit blijft voor ons een belangrijke partner die wij willen blijven 
wijzen op het feit dat mensen graag in hun eigen dorp willen blijven wonen. In het woningbouwvraagstuk 
moeten we aandacht hebben voor alle doelgroepen die op zoek zijn naar een woning. Op het moment dat 
er in een dorp een nieuw woningbouwproject opgestart wordt, vinden wij dat er gekeken hoort te 
worden naar de woningbehoefte in het dorp, zodat er zoveel mogelijk aan de woningbehoefte van de 
inwoners voldaan kan worden. Ook willen we dat de woningen met voorrang gegund kunnen worden aan 
de mensen die gebonden zijn aan het dorp of de stad. 
 
Het gehanteerde strengere beleid op het vlottrekken en volbrengen van woningbouwprojecten die waren 
vastgelopen, heeft zijn vruchten afgeworpen. Bouwbedrijven kunnen niet meer jarenlang bouwplannen in 
hun achterzak houden, maar zij moeten ook daadwerkelijk snel bouwen. Veel langlopende  projecten zijn 
tot afronding gekomen in deze periode, ook zijn we veel nieuwe projecten gestart. Het CDA Schagen blijft 
dit beleid vasthouden. Ook nieuwe woningbouwplannen moeten zo snel mogelijk gerealiseerd worden. 
Hierover blijven we strakke afspraken maken in contracten, met boetebedingen voor vertraging. Bouw-
bedrijven krijgen daardoor geen vrijbrief meer om “ooit eens” te gaan bouwen. De gemeente gaat meer 
regie uitoefenen op nieuwbouwprojecten. Schagen Oost is hier een mooi voorbeeld van. De gemeente 
kan eigenaar worden van alle grond daar en kan nu alvast een goed plan klaar leggen. 
 

• De doelstelling voor het woningbouwtempo legt het CDA op een hoog en stabiel niveau van ten 
minste 500 woningen per jaar. Het CDA heeft bewezen dat meer bouwen in Schagen realistisch is.  
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• Omdat we snelheid van bouwen belangrijk vinden, stellen we realistische maar strakke termijnen 
om te gaan bouwen. 

• Er worden tijdig nieuwe bouwplannen ontwikkeld, om niet alleen in de periode 2022-2026, maar 
ook in de periode daarna ten minste 500 woningen per jaar te kunnen blijven bouwen. 

• De maximale bouwhoogte is 4 bouwlagen plus een kap in de stad Schagen en 3 bouwlagen plus 
een kap in de dorpen. Incidenteel kan hiervan afgeweken worden als het passend is in de directe 
omgeving. 

• We bouwen voor de vraag en letten extra op starterswoningen en seniorenwoningen. 

• Mensen uit het dorp krijgen zo mogelijk bij de toewijzing van woningen een voorrangspositie. 
 
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap  
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van sociale projectontwikkeling, waarbij 
toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. Door in een zo 
vroeg stadium mee te bepalen wat en hoe er gebouwd gaat worden, is er een bijzonder grote 
betrokkenheid van de CPO’ers bij hun woning en hun nieuwe buurt. Toekomstige bewoners hebben al 
hart voor hun buurt voordat de bouw gestart is. Het CDA Schagen wil stimuleren dat de inwoners van 
Schagen in hun eigen dorp of buurt kunnen blijven wonen. Dit is belangrijk voor de saamhorigheid in een 
kern en om zo te zorgen dat families bij elkaar wonen en elkaar kunnen helpen. Via een CPO-project kan 
dit geregeld worden. In de praktijk zien we dat CPO-projecten alleen bestaan uit mensen uit het eigen 
dorp of de stad die binding voelen met de woonplaats. Dat maakt ons enthousiast over CPO-projecten, wij 
geven de CPO’s dan ook voorrang. Wat het CDA betreft krijgen deze projecten geen korting op de 
grondprijs. Het zijn kopers van een eigen woning, die zouden dat zonder subsidie moeten kunnen betalen. 
 

• De gemeente ondersteunt initiatiefnemers van CPO-projecten met raad en advies. 

• Als een CPO-initiatief in beeld is, volgt geen aanbesteding van de grond. De grond wordt tegen 
marktconforme prijzen verkocht aan het CPO-project.  

 

Huurwoningen 
Het CDA Schagen heeft zich de afgelopen periode ingezet om de wachttijd voor een sociale huurwoning te 
laten dalen in Schagen. De gemeente heeft samen met Wooncompagnie de onderlinge afspraak gemaakt 
om flink bij te bouwen en te zorgen dat de wachtlijst niet oploopt maar daalt. De afgelopen periode is de 
gemiddelde wachttijd voor sociale huur in de gemeente Schagen gedaald van 6⅓ jaar naar 5½ jaar, terwijl 
gemiddeld in Nederland de wachttijd juist langer is geworden. Voor de bouw van sociale huurwoningen 
hanteert de gemeente Schagen een sterk gereduceerd tarief voor de aankoop van grond. Het streven van 
CDA Schagen is om de wachttijden voor een sociale huurwoning verder terug te dringen met 2 jaar. 
  
Vooral na scheidingen komen mensen in deze woningmarkt vaak in ernstige problemen. Een eigen woning 
kopen kan niet en wachten op een huurwoning duurt te lang als je nog bij je ex woont. Daarom hebben 
wij samen met Wooncompagnie het initiatief genomen voor een corporatiehotel. Hier komen 44 
appartementen waar je twee jaar kunt wonen als je met spoed een woning zoekt. Zo hebben mensen een 
stabiele situatie om verder te zoeken naar een woning als er met spoed een oplossing nodig is.  
 
Het CDA Schagen wil meer stimuleren dat mensen onderling van woning kunnen ruilen binnen de 
huursector. Dit kan via de site van de woningcorporaties ruilmijnwoning.nl. Hier kunnen mensen terecht 
die in een huurwoning wonen die niet meer aan hun wensen voldoet. Deze site is een soort marktplaats 
voor woningen en hier kan je zelf een woning uitzoeken die beter aan jouw wensen voldoet.  
 

• Voor de bouw van sociale huurwoningen hanteert de gemeente een verlaagde grondprijs. 

• Het streven is om de wachttijd voor een sociale huurwoning uiteindelijk te verlagen tot 3½ jaar in 
de stad en 2½ jaar in de dorpen.  

• We bouwen een spoedzoekershotel in Schagen voor mensen die snel een tijdelijke woning nodig 
hebben.  



 Verkiezingsprogramma CDA Schagen 2022 – 2026 

12 
 

• Huurders wordt gewezen op de mogelijkheden om woningen te ruilen, bijv. de ruilsite 
ruilmijnwoning.nl. 

 

Koopwoningen 
Naast de huurmarkt, is het ook belangrijk om de koopmarkt gezond te maken door voldoende betaalbare 
woningen te bouwen. Maar wat is betaalbaar? Wat is goedkoop? Door het duurzaamheidsvraagstuk en de 
hogere prijzen voor grondstoffen zoals hout en staal, lopen de prijzen op. Door de krapte op de 
huizenmarkt, lopen de prijzen ook op. Door de lage rentestand, lopen de prijzen nog verder op. Het is 
stijging op stijging op stijging. Het CDA Schagen wil de prijs van de goedkoopste woningen ook laag 
kunnen houden, maar directe of indirecte subsidiëring verziekt de woningmarkt alleen maar meer. Vraag 
en aanbod moeten weer in balans komen. Het CDA Schagen ziet vooral het bouwen van meer woningen 
als permanente oplossing voor dit probleem.  
 
Om te voorkomen dat nieuwbouwwoningen door beleggers gekocht worden is, mede op initiatief van het 
CDA, een zelfbewoningsplicht ingevoerd.  
 
Onlangs heeft de provincie aangegeven dat het voor gemeentes is toegestaan om recreatieparken om te 
zetten naar een woonbestemming. Het CDA Schagen ziet dit zeker als kans om snel meer woningvoorraad 
te krijgen voor de inwoners van Schagen. Deze plannen moeten serieus aangepakt worden, waarbij we 
denken aan de voorbeelden uit 2005 bij de parken Oase, Ligthof en de Rekere, die toen omgezet zijn naar 
woongebieden. Het CDA Schagen zal er wel op letten dat agrariërs in de omgeving zich niet belemmerd 
voelen in hun bedrijfsvoering door de omzetting van tijdelijke bewoning naar permanente bewoning.  
 
Vooral in de kustdorpen worden woningen nu als tweede woning opgekocht door mensen uit de grote 
stad of het buitenland. Gevolg is dat minder inwoners de mogelijkheid hebben om een woning te kopen 
of te huren en dat de sportclubs, scholen en verenigingen het moeilijker krijgen. Het is niet toegestaan om 
woningen te gebruiken als tweede woning of recreatiewoning. We willen nog strakker handhaven op het 
onttrekken van woningen. In de winter het licht uit en de gordijnen dicht willen wij niet, zeker niet in een 
tijd van woningnood. 
 

• Het CDA wil de huizenprijzen drukken door meer woningen te bouwen. 

• Wij subsidiëren koopwoningen niet. “Sociale koop” is een mooi woord voor gesubsidieerde 
woningen. Dit drijft de prijs op, daar is het CDA dus geen voorstander van. 

• Sociale huurwoningen zijn er voor de groepen die anders geen huis zouden hebben, voor nieuwe 
sociale huurwoningen blijft de gemeente een lage grondprijs hanteren. 

• Recreatieparken kunnen omgezet worden naar een woonbestemming conform de provinciale 
visie op de revitalisering van recreatieparken. 

• De gemeente blijft een zelfbewoningsplicht hanteren bij nieuwbouwwoningen. 

• Woningen niet als woningen gebruiken, maar bijvoorbeeld voor recreatie, is verboden. Daarop 
handhaven wij streng.  

• Wijken in de gemeente moeten onderscheidend zijn en blijven. Daarom worden wijken 
gemêleerd gebouwd, met deels duurdere woningen en deels goedkopere koop- of 
huurwoningen.  

• Bij nieuwbouw wil het CDA doorgaan met gemiddeld 30% goedkope koop of sociale huur in 
projecten onder de 40 woningen, grotere projecten moet per project minimaal 40% goedkope 
koop of sociale huur zijn.  

 
Splitsing 
In de gemeente zijn veel relatief grote woningen, terwijl er vooral vraag is naar kleinere woningen voor 
starters en senioren. Daarom heeft de gemeente het heel eenvoudig gemaakt om woningen te splitsen. 
Dat wil het CDA ook gaan doen voor het splitsen van tuinen waar meerdere woningen gebouwd zouden 
kunnen worden. Omdat daarbij wel rekening moet worden gehouden met de belangen van de buren 
bedenken we daarvoor goede regels die duidelijk maken wanneer er wel en wanneer er geen extra 



 Verkiezingsprogramma CDA Schagen 2022 – 2026 

13 
 

woning in de tuin kan komen. Ook willen we de regeling voor mantelzorgwoningen die op het eigen erf 
gerealiseerd worden voor een periode van maximaal 10 jaar toegankelijker maken, door de zorg uit te 
breiden van medische zorg naar de zorg om iemands woonrecht, dat kan dus ook voor de eigen kinderen 
zijn die geen huis kunnen vinden. 
 

• De gemeente staat woningsplitsing altijd toe en heeft hiervoor de aanvraagprocedure verkort 
naar 8 weken en de kosten verlaagd naar 350 euro. 

• Het CDA wil ook het splitsen van tuinen mogelijk maken en wil beleid opstellen voor de plekken 
waar extra woningen toegevoegd mogen worden, rekening houdend met de belangen van de 
buren. 

• Tijdelijke mantelzorgwoningen moeten veel vaker geplaatst kunnen worden, ook voor b.v. de 
eigen kinderen die geen huis kunnen vinden. 

• In de geest van mantelzorgwoningen kunnen woningen, ook zonder zorgindicatie, op het eigen 
erf bijgebouwd worden. We stellen regels op die rekening houden met de buren en het toch 
eenvoudiger maken. 

 

Welstand en monumenten 
Onlangs is er een stimulans vanuit de gemeente gekomen om met subsidie, gevels in de centrumgebieden 
weer in oude staat te herstellen. Het CDA Schagen wil deze stimulans behouden. De subsidie is niet 
kostendekkend, maar een tegemoetkoming. Het welstandsbeleid in Schagen is door het CDA Schagen in 
de vorige termijn beperkter geworden. Voor niet-monumentale gebieden is geen strenge en vertragende 
welstandkeuring meer nodig. Het CDA Schagen wil juist stimuleren dat de welstandscommissie gezien 
wordt als een goede sparringpartner met deskundige architecten en planontwikkelaars. Door niet meer te 
toetsen, maar te adviseren ziet iemand die wil bouwen of verbouwen het advies ook als een goede raad in 
plaats van iets wat hem wordt opgelegd. Mensen die zich laten adviseren door de welstandscommissie 
weten dat ze een gedegen advies krijgen, waarmee zij hun bouwproject slimmer kunnen aanpakken en 
mooier kunnen maken. Bij uitzonderlijke gevallen binnen het niet-monumentale gebied, kan de gemeente 
kiezen om het aan de welstandscommissie voor te leggen. Bij monumenten, centrumgebieden en 
beschermde dorpsgezichten blijven we juist wel streng toetsen. 
 

• De welstandscommissie geeft vrijblijvend advies op verzoek van inwoners. 

• De gemeente kan bij uitzonderlijke gevallen om welstandsadvies vragen in niet-monumentale 
gebieden. 

• In monumentale gebieden wordt altijd om welstandsadvies gevraagd. 
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Hoofdstuk 4 Veilig verkeer, goed onderhoud  
 

Onderhoud van fietspaden, wegen, groen 
Onderhoud van onze openbare ruimte kost veel geld. Vroeger werd dit geld voor het onderhoud geleend. 
Ieder jaar namen de kosten en de rentelasten toe. Het kan niet zo zijn dat onze kinderen in de toekomst 
moeten betalen voor ons wegenonderhoud van nu. Het CDA Schagen wilde dat dat stopte en het is 
gestopt. Sinds de vorming van de nieuwe gemeente wordt onderhoud uit de lopende rekening betaald: 
Wij betalen nú voor het onderhoud van nú. Dit beleid blijft bestaan. De afgelopen jaren hebben we dus én 
de rente en aflossing van het oude onderhoud, én het nieuwe onderhoud direct betaald. Dat was een 
financiële uitdaging waar we steeds beter uit komen, het budget groeit jaarlijks met 450.000 euro. Tot 
2028 is er nog onvoldoende geld voor goed onderhoud, waardoor de wegen en paden in onze gemeente 
slechter zijn dan we zouden willen. Het CDA wil het onderhoud van openbaar gebied de komende periode 
oplossen. We willen het ingroeien naar voldoende budget versnellen naar 2026, zodat aan het einde van 
de komende collegeperiode het wegenonderhoud weer op orde zal zijn. Ook willen we samen met de 
inwoners achterstallig onderhoud sneller signaleren en oplossen, onder andere via een goed werkend 
systeem van fixi-meldingen. 
 

Toegankelijkheid van vervoer 
Voor iedereen moet het mogelijk zijn om je veilig te verplaatsen in Schagen. Lopend, fietsend, met de 
auto, trein of bus, en voor iedereen met of zonder lichamelijke bijzonderheden, voor allen moet verkeer 
veilig en toegankelijk zijn. Verkeersveiligheid is van groot belang, daarvoor is goed onderhoud nodig. De 
gemeente heeft daar een belangrijke rol in, al is ook het gedrag van weggebruikers erg belangrijk voor de 
eigen veiligheid en die van andere weggebruikers. Het gesprek – hoe gedragen we ons op de weg en in 
het verkeer – zullen we als inwoners met elkaar onderling moeten blijven voeren en blijven durven 
voeren. Het is niet vreemd om iemand die net zijn rijbewijs heeft, aan te spreken op de snelheid in de wijk 
als dat nog even niet goed gaat, zo helpen we elkaar de wijk veilig te houden. 
 
Wegen, stoepen, openbaar groen, de inrichting van de openbare ruimte is er in de eerste plaats voor 
mensen. Daarom zal er bij aanpassingen, renovaties of nieuwbouw van wegen en paden altijd met 
omwonenden en deskundigen gesproken worden. Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond, de politie, 
en ook het Gehandicaptenplatform en ouderenbonden zijn voor het CDA Schagen deskundigen. De 
landelijke richtlijnen van de LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte)  en LIA (Leidraad Inclusie 
Akkoord) zijn een startpunt, geen eindpunt van de discussie. 
 

• Bij aanpassingen aan wegen en paden praat de gemeente altijd met omwonenden en 
deskundigen. Ook het gehandicaptenplatform, de ouderenbonden en de fietsersbond kunnen 
hiervoor gevraagd worden. 

 
Fietsen is belangrijk en gezond, in onze gemeente worden op de fiets flinke afstanden afgelegd, zeker ook 
door schoolkinderen. Daarom blijven we investeren in veilig fietsen. Fietsexamens en campagnes als de 
scholen weer beginnen, hebben veel bereikt en dat zetten we door. Ook ouderen vragen in het verkeer 
meer aandacht, denk hierbij bijvoorbeeld aan minder mobiele bewoners van verzorgingstehuizen. Het 
CDA heeft initiatief genomen om de voetpaden rond verzorgingshuizen extra te onderhouden, dit blijven 
we doen. Ook moet bij het onderhoud van voetpaden specifiek aandacht gegeven worden aan de 
begaanbaarheid voor ouderen, kinderwagens en mindervaliden. Zebrapaden met geleidelijnen voor 
blinden en slechtzienden kunnen het oversteken prettiger maken, vooral in winkelgebieden. Alle 
wegaanpassingen worden uitgevoerd volgens de normen van Duurzaam Veilig. Dat betekent bijvoorbeeld 
dat 50 kilometer als snelheid alleen maar mogelijk is bij wegen met vrijliggende fietspaden. Alle andere 
wegen binnen de bebouwde kom worden 30km-gebied. Bij ieder groot onderhoud van een weg, zal de 
inrichting worden aangepast, zodat een snelheid van 30 km ook een logische snelheid is voor een 
bestuurder. De gemeentelijke wegen buiten de bebouwde kom worden in principe 60km-gebied. 
Vanwege uniformiteit wordt het snelheidsregime eerst ingevoerd, de weginrichting volgt pas later bij 
renovatie. 
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Velen storen zich aan hoog gras en “onkruid” langs de weg, als dat het zicht op de weg belemmert. 
Anderen vinden het juist prachtig dat de natuur ook in de bermen wat meer de ruimte krijgt. Het CDA 
Schagen kiest voor de middenweg, veiligheid voorop, maar natuur waar het kan. Daardoor zal bij 
kruispunten vaak kort gemaaid worden en worden ecologische bermen waar mogelijk behouden.  
 
De verantwoordelijkheid voor het organiseren van het openbaar vervoer ligt bij de provincie. De 
gemeente zal optreden als belangenbehartiger voor inwoners en bedrijven om bij de provincie te lobbyen 
voor effectief openbaar vervoer. Speciale aandacht hebben daarbij de scholierenbussen en de bussen van 
treinstations naar de kustplaatsen. Buurtbussen en seniorenbussen zijn waardevolle onderdelen van het 
openbaar vervoer. De gemeente geeft geen geld aan de openbaarvervoerbedrijven voor de gewone 
dienstregeling, dat hoort de provincie te doen. Een mogelijke uitzondering vormt de Kustbus – vanwege 
de meerwaarde van de Kustbus voor de kustrecreatie, kan de gemeente hieraan bijdragen, mits de 
kustbus voldoende gebruikt wordt. 
 
Het centrum van de stad Schagen, de toeristische gebieden in Petten, Sint Maartenszee, Callantsoog en 
Groote Keeten en de centrumgebieden in de dorpen worden op een hoger niveau onderhouden omdat zij 
ook drukker bezocht worden. Het parkeren is en blijft in de hele gemeente gratis. Ook blijven alle 
winkelstraten met de auto bereikbaar. Voor sommige winkels wordt het steeds moeilijker om te kunnen 
blijven bestaan tegenwoordig, daarom mag het autoluw maken of een pilot voor het autovrij maken van 
winkelgebieden niet ten koste gaan van de belangen van de winkeliers. Winkels moeten, ook via 
voldoende parkeerplaatsen, bereikbaar blijven voor iedereen. 
 

• Onderhoud van wegen wordt nu betaald, de kosten schuiven we niet door naar de toekomst. 

• De achterstand in het wegenonderhoud wordt niet in 2028 ingelopen, maar al in 2026. 

• Bij de onderhoud van stoepen blijft extra gelet worden op de kwaliteit bij verzorgingstehuizen. 

• Wegen in de bebouwde kom, zonder vrijliggend fietspad, worden 30 km/uur, ook als de 
weginrichting daar nog niet voor gereed is. 

• De gemeente kan de Kustbus extra ondersteunen, mits er voldoende van gebruik gemaakt wordt. 
Het overige openbaar busvervoer moet volledig betaald worden door de provincie. 

• De gemeente lobbyt bij de provincie voor instandhouding van het openbaar vervoer, inclusief de 
scholierenlijnen en lijnbus 152. 

• De gemeente lobbyt bij de Rijksoverheid en de spoorbedrijven voor instandhouding van de 
spitstreinen naar Alkmaar en verder. 

• Het parkeren blijft in de hele gemeente gratis. 

• In winkel- en kustgebieden zijn voldoende parkeerplaatsen. 

• De fixi-meldingen moeten sneller en beter behandeld worden en de reactie naar de indieners is 
qua taal begrijpelijk. Zo wordt een melding die wordt doorgezet naar een andere organisatie niet 
als “afgehandeld” beschouwd. 

• De gemeente onderzoekt de mogelijkheid van een wandelpad door het nollenlandschap bij het 
Zwanenwater naar de parkeerplaats Kieftegalop. 

• Het parkeren langs de Uitlandseweg in Callantsoog wordt verboden aan beide zijden van de weg. 

• Veiliger verkeerssituatie bij Automuseum in de stad Schagen door omleiding vrachtwagens. 

• Het CDA Schagen wil dat de gemeente en HVC een uitvoegstrook aanleggen bij het 
afvalbrengstation in de stad Schagen om opstoppingen te voorkomen. 

 

Grote wegenprojecten 
Grote infrastructuurprojecten vragen om een lange adem. Het CDA zet al lange tijd in op verbetering van 
de verkeersveiligheid op de N9, inclusief de omlegging van de weg rond Burgervlotbrug en Sint-
Maartensvlotbrug. Dankzij een goede samenwerking met de CDA’ers in de Tweede Kamer is er een motie 
in de Tweede Kamer aangenomen voor onderzoek naar de verkeersveiligheid. Het onderzoek heeft 
aangegeven dat de N9 met maatregelen veiliger te maken is. Dit gaat om maatregelen zoals het omleggen 
van de weg rond Burgervlotbrug en Sint Maartensvlotbrug en het realiseren van een middengeleider om 
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te voorkomen dat mensen op de verkeerde weghelft belanden. In totaal is daar ruim 140 miljoen euro 
voor nodig. Het CDA lobbyt bij het Rijk voor het beschikbaar stellen van dit geld om zo de N9, een van de 
gevaarlijkste wegen in Nederland, weer veilig te maken. 
 
Ook blijft het CDA Schagen lobbyen om een kwartier sneller in Amsterdam te zijn door de doorstroming 
op de Ring Alkmaar te verbeteren. De vele verkeerslichten op de N245 van Schagen naar Alkmaar, vormen 
een vertragende factor voor het verkeer. Dat is slecht voor de economische ontwikkeling van onze regio. 
Het vele remmen en optrekken bij stoplichten is bovendien onnodig milieubelastend. Het CDA Schagen 
wil af van de verkeerslichten op de wegen naar het zuiden. Hiervoor zal het CDA Schagen een intensieve 
lobby voeren bij provincie en Rijkswaterstaat voor ongelijkvloerse kruisingen.  
 
De slechte verbindingen over het Noordhollands Kanaal horen niet bij de sterke samenleving die het CDA 
Schagen beoogt. Hoe kenmerkend de vlotbruggen ook zijn, ze zijn echt niet meer van deze tijd. Daarom 
blijft het CDA Schagen volop inzetten op een vaste oeververbinding bij Burgervlotbrug. In de stad Schagen 
begint het verkeer steeds vaker vast te lopen bij de spoorwegovergang bij de Zuiderweg, dit geldt zowel 
voor auto’s als voor fietsers en wandelaars. Het CDA Schagen wil samen met ProRail en met subsidie van 
de provincie een project starten om een oost-westverbinding via een tunnel onder het spoor te laten 
lopen. Dit kan de Zuiderweg zijn, maar ook een nieuwe zuidelijke randweg is mogelijk. Het CDA Schagen 
wil deze onderwerpen blijven agenderen, al kan het een lobby van de lange adem zijn. Dat is nu eenmaal 
hoe lobbyen voor geld van andere overheden werkt. 
 
Nieuwe wegenprojecten, denk aan een snelfietspad tussen de stad Schagen en Alkmaar, of een nieuwe 
verbinding voor Langere en Zwaardere Voertuigcombinaties van Warmenhuizen naar de N504 in het 
zuiden, is alleen mogelijk met subsidie van andere overheden, meefinanciering door bedrijven of betaald 
als onderdeel van nieuwe woningbouwlocaties. Het CDA Schagen wil wel dat de gemeente meewerkt aan 
het realiseren van de genoemde verbindingen. 
 

• Rijkswaterstaat heeft een plan gemaakt op basis van een CDA-VVD-motie in de Tweede Kamer 
om de N9 veiliger te maken. De gemeente lobbyt voor het benodigde geld om deze Rijksweg 
veilig te maken. 

• De gemeente blijft lobbyen voor betere doorstroming op de N245 en de ring Alkmaar west.  

• De gemeente blijft lobbyen voor het realiseren van een vaste oeververbinding bij Burgervlotburg. 

• De gemeente blijft lobbyen voor een tunnel onder het spoor aan de zuidkant van de stad 
Schagen. 

• We blijven ons inzetten voor een tweede ontsluiting van Muggenburg-Zuid via de N245.De 
gemeente werkt mee aan een snelfietspad Schagen-Alkmaar, mits er cofinanciering komt. 

• De gemeente werkt mee aan een LZV-route in Warmenhuizen-Zuid, mits er cofinanciering komt. 

• Bij realisatie van de LZV-route wordt ook een vrijliggend fietspad langs de Diepsmeerweg 
gerealiseerd. 

• De gemeente werkt mee aan een zuidelijke randweg om de stad Schagen, mits er cofinanciering 
komt. 
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Hoofdstuk 5 Zorg voor elkaar 
 

Samen zijn wij de samenleving 
Samen leven, samen werken en samenwerken. Samen met iedereen die een bijdrage kan doen, vraagt het 
CDA Schagen bij te dragen aan onze samenleving. Samen zijn wij verantwoordelijk en met elkaar kunnen 
wij dan ook zorg dragen voor degenen in onze gemeente die door omstandigheden (even) niet kunnen 
bijdragen. Het CDA Schagen vraagt van iedereen inzet naar kunnen en ziet werken als waardevol. Hoe 
licht het werk ook is, het zorgt voor regelmaat en dagritme, betrokkenheid, sociale contacten, 
vriendschappen en waardering.  
 
Het CDA Schagen wil dat de gemeente begeleiding en ondersteuning biedt naar werk voor hen die dat 
nodig hebben om mee te kunnen doen in onze samenleving. Daarmee maakt het CDA Schagen een 
onderscheid tussen inwoners die niet kunnen werken en inwoners die niet willen werken. De groep 
inwoners die niet wil werken moet zich realiseren dat hun maandelijkse uitkering uit de overheidskas 
wordt betaald door de inwoners die wel werken. Het uitkeringsstelsel is opgezet voor de zwakkeren in 
onze samenleving. Wees dankbaar als je in staat bent een bijdrage te leveren. Met deze reden is het CDA 
Schagen streng voor hen die niet willen werken, maar wel om geld van de gemeente vragen. Zij zullen 
gemotiveerd moeten blijven worden om het werken (weer) op te pakken. Verplicht activeren en het 
inhouden van uitkeringen bij werkweigering mogen als instrument ingezet worden om hen te motiveren, 
zodat zij uiteindelijk in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 
  
Voor hen die wel zouden willen werken, maar (door omstandigheden) niet kunnen werken, wil het CDA 
Schagen dat er een ruimhartig beleid is. Zo mogelijk worden deze mensen begeleid om toch weer 
(gedeeltelijk) werk te vinden. Wanneer betaald werk niet tot de mogelijkheden behoort, biedt 
vrijwilligerswerk dezelfde voordelen en kan volgens het CDA Schagen gezien worden als ervaringsplaats 
en een opstap naar een betaalde werkomgeving zijn. Het CDA Schagen wil maatwerk inzetten waar 
mogelijk. De groep jongeren die terugvallen op een bijstandsuitkering is niet groot in Schagen. Toch zijn 
het jongeren die specifieke aandacht van het CDA Schagen krijgen. In deze groep jongeren zal flink 
geïnvesteerd worden om te voorkomen dat zij afglijden naar een uitzichtloos leven.  
 

• De instrumenten van verplicht activeren naar werk en inhouden van uitkeringen kunnen ingezet 
worden om mensen die niet willen werken weer tot betaald werk te motiveren. 

• Ruimhartig beleid voor mensen die wel willen werken, maar niet kunnen werken. 

• De gemeente spant zich in om jongeren van ouders met een uitkering wel aan het werk te 
krijgen. 

 
Preventie 
Iedereen die bouwt aan een sociaal netwerk, heeft in de toekomst minder kans om terug te vallen op zorg 
van de overheid. Het CDA Schagen wil dat de gemeente investeert in preventie om grote zorgkosten in de 
toekomst te voorkomen. Het nationaal preventieakkoord is een goede stap naar een gezondere toekomst 
voor iedereen. Een ander voorbeeld hiervan is VoorZorg, een programma voor jonge vrouwen die 
zwanger zijn van hun eerste kind en voor of tijdens de zwangerschap al te maken hebben met problemen 
als verslaving of het ontbreken van een stabiele omgeving. Zij krijgen verpleegkundige ondersteuning bij 
hun zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van hun kind, totdat het kind 2 jaar oud is. Dit heeft 
naast praktische hulp ook een preventieve werking. Ondersteuning bij het zoeken naar werk, hulp bij 
gezonde levensstijl en herstarten van sporten met daarbij het actief opbouwen van een sociaal netwerk. 
Mochten er meer problemen zich hebben ontwikkeld, is hulpverlening snel beschikbaar voor moeder en 
kind. Voor de vindbaarheid van zorg en goede verbinding tussen zorgverleners is het van groot belang dat 
“Zorgwijzer Schagen” nu daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Kort gezegd is dit een wegwijzer voor 
iedereen die een zorgvraag heeft binnen de gemeente. 
 

• De gemeente zet in op preventie nu om zorgkosten later te vermijden. 
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Positieve gezondheid 
Positieve Gezondheid is een manier om breder naar gezondheid te kijken. Kun je je bijvoorbeeld 
voldoende redden? Voel je je gelukkig of misschien juist eenzaam? En is er misschien medische zorg nodig 
of steun uit je omgeving? Het gaat erom dat jij je gezond en energiek voelt, op de manier die bij jou past. 
Bij positieve gezondheid wordt gekeken naar alle aspecten van je leven. Op 28 november 2018 hebben 
betrokken organisaties tijdens het symposium “Noordkop Gezond voor Elkaar” bevestigd dat zij op deze 
manier naar de gezondheid van mensen willen kijken. Het netwerk heet Noordkop Gezond voor Elkaar en 
zet zich in om organisaties hierin te verbinden en zo een bijdrage te leveren aan het helpen van inwoners 
om gezond te zijn en gezond te blijven. Van belang hierbij zijn bijvoorbeeld het dagelijks functioneren, het 
meedoen in de samenleving, het functioneren van het lichaam, het mentaal welbevinden, de zingeving 
van de levensinvulling en de kwaliteit van leven. Het CDA Schagen steunt deze ontwikkeling. 
 

Armoede 
Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar vooral ook een zaak van niet kunnen meedoen in de 
samenleving. Daarom wil het CDA Schagen een actief armoedebeleid. Voorop staat de eigen 
verantwoordelijkheid, maar enige hulp moet beschikbaar zijn. Budgetbegeleiding en geldcoaches moeten 
kunnen worden ingezet. Schuldhulpverlening moet direct toegankelijk zijn, er mogen geen wachttijden 
ontstaan. Ook de voedselbanken zijn een waardevolle aanvulling, al wil je nooit dat mensen daarvan 
afhankelijk zijn. Via de voedselbanken kunnen klanten van informatiefolders toegang krijgen over de 
hulpmogelijkheden binnen de gemeente. 
 
Naast de voedselbank is er in Schagen ook een speelbank. Deze wordt gerund door de cliënten van het 
Skager AC. Zij nemen het speelgoed aan, controleren, herstellen, maken schoon en sorteren het. De 
Speelbank verzamelt nieuw en tweedehands speelgoed en geeft dit aan kinderen van 0 tot en met 13 jaar, 
van wie de ouders gebruik maken van De Voedselbank Kop van Noord. Zij mogen twee keer per jaar 
speelgoed uitzoeken. 
 

• Stille armoede onder ouderen wordt actief opgespoord, zodat hulp kan worden geboden. 

• Sociaal isolement onder ouderen wordt actief opgespoord, zodat hulp kan worden geboden. 

• Schuldhulpverlening wordt door de gemeente aangeboden als vorm van armoedebestrijding. 

• Particuliere initiatieven waarbij inwoners elkaar helpen, verdienen daarbij de hulp van de 
gemeente. 

• Wij steunen de voedselbank en de speelbank. 
 

Dementie 
De komende jaren wordt verwacht dat het aantal dementiepatiënten zal verdubbelen. Dat is natuurlijk 
heel ingrijpend voor de patiënt zelf, maar zeker ook voor de partner, familie en naasten. Het vraagt ook 
iets van de samenleving. Als dementie steeds vaker voorkomt, zullen wij daar vaker rekening mee moeten 
houden. Dat gaat van het zorgvuldig aanspreken van mensen aan de balie in het gemeentehuis tot even 
iets meer geduld bij de kassa. Maar het gaat ook om in te grijpen bij de herinrichting van wijken om te 
zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, zonder “te verdwalen” als ze naar buiten 
gaan. Particuliere instellingen die specialistische en goede zorg bieden voor dementerenden juichen wij 
van harte toe. Het Max Plazierhuis in Schagerbrug is daar een prachtig voorbeeld van. 
 
Schagen is in 2019 een dementievriendelijke gemeente geworden, iets waar wij als CDA Schagen blij mee 
zijn. Vanuit de gemeenteraad zijn er vier ambassadeurs dementievriendelijke gemeente gekomen die 
aandacht vragen bij de inwoners en ondernemers om dit onderwerp blijvend onder de aandacht te 
brengen. Door het laagdrempelig informeren van inwoners en ondernemers. Hen handvatten te geven 
hoe zij het GOED (Geruststellen, Oogcontact, Even meedenken, Dankjewel) om kunnen gaan met 
personen met dementie door middel van het doen van gratis trainingen.  
 

• Blijvend aandacht schenken aan het informeren van inwoners over mensen met dementie en hoe 
zij hier mee om kunnen gaan. 
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• Gemeente verwijst ondernemers en verenigingen naar gratis cursussen over hoe om te gaan met 
mensen met dementie. 
 

Kindvriendelijke gemeente 
De gemeente Schagen wil zich de komende periode blijven promoten als gemeente voor jonge gezinnen. 
Veel jongeren trekken uit de gemeente voor studie en vestigen zich dan in een universiteitsstad. Vaak 
komen zij pas weer terug op het dorp als ze gaan settelen en kinderen krijgen. Voor die jonge gezinnen 
die terugkomen wil het CDA dat Schagen een aantrekkelijke gemeente is. Het CDA Schagen wil blijvend 
aandacht geven aan het feit dat Schagen bij uitstek de gemeente is waar kinderen veilig en gezond 
kunnen opgroeien. Dat komt terug op veel beleidsterreinen, zoals bij de veilige inrichting van 
woongebieden, veel aandacht voor spelen, steun van scholen met extra geld voor muziekles, gymles en 
desgewenst schoolzwemmen.  
 
Het is belangrijk dat je als kind heerlijk en veilig buiten kunt spelen in je eigen omgeving met toffe 
speeltoestellen. Het CDA heeft in moeilijke tijden bezuinigingen op speeltuinen tegengehouden en wil dat 
er ruim voldoende geld is voor spelen. Nieuwe speeltoestellen worden in samenspraak met de buurt 
gekozen. Ook voor kinderen met een handicap is het belangrijk om mee te kunnen spelen. Daarom wordt 
het plaatsen van speeltoestellen ook afgestemd met het Gehandicaptenplatform. 
 
Soms kan het grootbrengen van kinderen behoorlijk wat inspanning vragen van een ouder. Hierom vindt 
het CDA Schagen het belangrijk dat er op een laagdrempelige manier toegang is tot een steuntje in de rug. 
Dit kan gedaan worden door laagdrempelig advies te krijgen of door een adempauze voor de ouder en 
kind te krijgen. Hierbij zijn verschillende organisaties die kunnen helpen, bijvoorbeeld via buurtgezinnen. 
Zij brengen gezinnen bij elkaar waarbij het ene gezin de kinderen van het andere gezin opvangt om zo 
meer rust te creëren in huis. Het CDA Schagen vindt dit een mooie vorm om laagdrempelig gezinnen te 
helpen waarvan het sociaal netwerk kleiner is. 
 

• Het CDA wil dat we Schagen blijven promoten als gemeente voor jonge gezinnen. 

• Uitdagend spelen is belangrijk, daar investeren wij in. 

• Ook voor kinderen met een handicap moet spelen mogelijk zijn. 

• Wij blijven scholen steunen met gymles, muziekles en schoolzwemmen. 

• Bij nieuwe wijken houden we rekening met de beleving van kinderen en de veiligheid. 

• Wij vinden het als CDA belangrijk dat je steun kunt krijgen bij de opvoeding, dit moet op een 
laagdrempelige manier kunnen.  

 
Gezinspartij 
Het CDA Schagen is en blijft de partij voor familie en gezin; het gezin in de breedste zin van het woord. 
Voor ons is, in tegenstelling tot de liberale gedachtegang, niet het individu leidend. Mensen zijn belangrijk 
voor elkaar, ook komen zij het meest tot hun recht als zij een meerwaarde kunnen zijn in het leven van 
een ander. 
 

Aandacht voor jongeren  
Met veel jongeren in onze gemeente gaat het goed. De middelbare en MBO-scholen zijn van zeer goede 
kwaliteit en er is veel aanbod van sportvoorzieningen. Om te blijven aansluiten bij de veranderende 
belevingswereld van jongeren, sluit de gemeente graag aan op initiatieven die jongeren gelegenheid 
bieden om elkaar te ontmoeten, denk aan evenementen zoals frisfeesten of LAN-party’s 
(computerspelletjes spelen met elkaar op locatie). Het CDA wil dat jongeren hun talenten kunnen 
benutten, dat zij gestimuleerd worden om het beste uit zichzelf te halen en dat zij anderen tot steun 
kunnen zijn. 
 
Een onbezorgde veilige omgeving om in op te groeien, is een basisrecht waarin we het liefst elk kind groot 
zien worden. Ouders of verzorgers zijn hier primair verantwoordelijk voor. Helaas zijn deze laatsten niet 
altijd in de omstandigheid om een zorgeloze opvoeding te bieden. Soms is professionele hulp noodzakelijk 
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om de veiligheid van het kind te waarborgen. Het CDA Schagen is er veel aan gelegen om de gezinssituatie 
te behouden, daar zet de gemeente ook primair op in bij complexe thuissituaties. Maar wanneer de 
verantwoordelijkheid echt niet meer door de ouders wordt opgepakt, kiest de gemeente primair voor het 
kind.  
 
Pleegzorg is goud waard voor een kind dat vanuit een kwetsbare, totaal afhankelijke situatie terecht komt 
bij vreemden. Vanuit het CDA Schagen zal er te allen tijde steun zijn voor pleegzorg, zodat voor het kind 
een nieuwe veilige gezinsbasis geboden kan worden.  
 
Wanneer jongeren op het verkeerde pad raken, en ouders de grip op de situatie dreigen te verliezen, 
moet er professionele hulp zijn. De jongere die een misstap of misdrijf heeft begaan, zal daarvoor gestraft 
worden en heeft begeleiding nodig om te ontdekken, waar het fout is gegaan en op welke manier 
voorkomen kan worden dat dit nog eens zal gebeuren.  
 
Openbare toiletten 
Het moet voor iedereen mogelijk zijn om bij hoge nood gebruik te kunnen maken van een toilet, zowel in 
de horeca, maar ook in de openbare gebouwen. Het CDA Schagen wil kijken of de gemeente zich ook kan 
aansluiten bij ‘Hoge Nood’, om zo voor een ieder inzichtelijk te maken waar je terecht kan als je moet.  
 

Personen met verward gedrag  
De problematiek rondom verwarde personen wordt steeds groter. De gemeente wordt hiervoor 
verantwoordelijk en draagt zorg voor 24-uurs opvang in de regio. Het CDA Schagen wil met politie, GGZ, 
woningcorporaties en dag-en-nachtopvang een “actieplan verwarde personen” opstellen, ook op het 
gebied van preventie. De zorgverzekeraars kunnen zorgdragen voor voldoende financiële middelen voor 
psychiatrische zorg aan huis. Omdat deze zorg vanuit meerdere wetten wordt gefinancierd, is het voor 
zorgverzekeraars en zorgkantoren van belang om goed overzicht te krijgen over de totale capaciteit en 
bezetting van deze plekken. 
 

Vluchtelingen 
Aan mensen op de vlucht voor geweld, oorlog of onderdrukking moet te allen tijde hulp en onderdak 
geboden worden. Van de Rijksoverheid verwacht het CDA Schagen dat zij de economische vluchtelingen 
beschaafd ontvangt en snel weer terugstuurt. Alle andere vluchtelingen, bijvoorbeeld vanwege oorlog of 
onderdrukking, moeten geholpen worden, zodat zij een nieuw en zinvol leven kunnen opbouwen in 
Nederland. Meedoen en samen leven geldt ook voor deze nieuwe bewoners van ons land. Het CDA 
Schagen pleit ervoor om de nieuwe mensen snel te laten integreren. Taalles, cultuurles en werkervaring 
zijn pijlers waarmee de mensen zo snel mogelijk aan de slag moeten. De gemeenten krijgen vanaf 2022 de 
verantwoordelijkheid voor inburgering. Het CDA wil dat ingezet wordt op snelle participatie op de 
arbeidsmarkt. Dit wordt mogelijk gemaakt door de taallessen die nu alleen overdag zijn, ook buiten 
werktijden aan te bieden, in de avonden en de weekenden.  
 

• Statushouders moeten snel kunnen deelnemen aan de samenleving en arbeidsmarkt, wij willen 
taallessen deels verplaatsen van overdag naar ook de avonden en weekenden. 

 

Dierenwelzijn  
Het dierenopvangcentrum in Tuitjenhorn is eind vorig jaar gesloten. Het pand aan de Ambachtsdijk was te 
oud om nog verder door te kunnen, zowel voor het personeel en de vrijwilligers als voor de opvang van de 
dieren. De regionale opvang van zwerfdieren wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeenten 
Hollands Kroon, Bergen, Heiloo, Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard.  
 

• Dierenopvang hoeft niet in de gemeente zelf georganiseerd te worden, maar wel in de regio 
Noord-Holland Noord. 
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Mantelzorg en respijtzorg 
Liefdevolle zorg van partners, kinderen voor hun ouders of betrokkenen voor een ander wordt gegeven 
door mantelzorgers. Zorgen voor elkaar staat hoog in het vaandel bij het CDA en we zullen er alles aan 
doen om deze zorgverleners zo veel mogelijk te steunen in hun waardevolle taak. Mantelzorgwoningen 
moeten dan ook mogelijk zijn om dicht bij elkaar te kunnen zijn als dat nodig is. Voor kinderen die voor 
hun oudere ouders willen zorgen is deze combinatie van wonen en zorg win-win. De ouderen hebben 
‘reuring’ van het gezin om zich heen wat eenzaamheid voorkomt en liefdevolle zorg nabij. Het gezin heeft 
een paar extra ogen als opvang voor de kinderen. Omdat mantelzorg soms erg intensief kan zijn is er een 
vangnet voor mantelzorgers in de vorm van respijtzorg. Dit is de mogelijkheid om voor een paar weken de 
zorg uit handen te geven aan een instelling of andere en zo even op adem te komen. De gemeente 
faciliteert respijtzorg. 
 

• Meer aandacht voor mantelzorgers door ze te koppelen aan respijtzorg – de mogelijkheid om 
tijdelijk de zorg over te dragen. 

• Het mantelzorgcompliment mag in aard en volume variëren, omdat een verrassende attentie 
altijd leuker is dan een standaard attentie. 

• De gemeente werkt mee aan het realiseren van mantelzorgwoningen, dit kan wat ons betreft ook 
zonder doktersverklaring.  

• De gemeente gaat actiever het mantelzorgbeleid uitdragen en blijft het mantelzorgcentrum 
ondersteunen bij de uitvoering daarvan. 
 

Eenzaamheid 
Onze samenleving kan gejaagd en intensief zijn, niet iedereen kan daarbij meekomen. Eenzaamheid is een 
probleem wat niet alleen speelt bij ouderen. Iedereen kan zich in zijn leven een periode eenzaam voelen, 
in lichte of in sterke mate. Maar er zijn factoren die de kans op eenzaamheid vergroten. Risicogroepen zijn 
chronisch zieken, mensen met een beperking, alleenstaanden, zwaarbelaste mantelzorgers en ouderen. 
Ook mensen die in armoede leven, laaggeletterden en mensen met een migratieachtergrond lopen een 
groter risico op eenzaamheid. De lijst is nooit compleet, denk ook maar aan mensen die net gescheiden 
zijn of anderszins gebrouilleerd raken met hun familie. Het CDA wil dat niemand alleen leeft en dat de 
gemeente verbinding met anderen mogelijk maakt. 
 
Het CDA Schagen heeft oog voor dit probleem en wil hier blijvend aandacht aan schenken. Zo faciliteren 
we ontmoeting door het verenigingsleven flink te steunen en met de ‘huiskamers voor ontmoeting’ die 
het CDA in elk dorp en elke wijk organiseert voor ouderen. Ook heeft de gemeente een Geluksbudget, een 
kleine bijdrage om mensen in een isolement over de drempel te helpen om toch deel te nemen aan 
activiteiten. Of dat nu een vispas is, een lidmaatschap of een schildercursus, dat bepaalt de 
wijkteammedewerker samen met degene die meer sociaal contact wil. Maatschappelijke partners binnen 
de gemeente hebben initiatieven om hieraan te werken. 
 
• Eenzaamheid gaan we tegen door ontmoeting te faciliteren bij verenigingen. 
• Eenzaamheid onder ouderen gaan we tegen door een ‘huiskamer voor ontmoeting’ in elk dorp en 

elke wijk te faciliteren. 
• We gaan door met het geluksbudget voor mensen die een drempel ervaren om uit sociaal isolement 

te komen. 
 

Corona 
Veel inwoners zijn direct of op indirecte manier getroffen door het virus. Voor sommige inwoners is de 
nasleep van het virus groot en een groep mensen heeft te maken met Long Covid. De coronacrisis staat 
voor velen van ons voor een zeer moeilijke periode in ons leven. Er zijn mensen ernstig ziek geworden en 
overleden. Sommige mensen verloren hun baan of zullen in de nasleep hun baan verliezen. Veel 
ondernemers hebben flink ingeleverd. Diploma-uitreikingen, familiebijeenkomsten, dorpsfeesten en 
andere zaken die het leven mooi maken, zijn niet doorgegaan. Tegelijkertijd zijn er sinds de uitbraak van 
corona door heel Schagen hartverwarmende initiatieven gestart waarbij wij er voor elkaar zijn. Corona 
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heeft op onze samenleving een onuitwisbare indruk gemaakt. Ook ondernemers zijn hierdoor getroffen 
en ontvangen een bijdrage van het Rijk. We weten niet of corona in de komende jaren weer oplaait, maar 
wat er ook gebeurt, het CDA Schagen ziet het als een taak voor de gemeente om inwoners en bedrijven te 
blijven ondersteunen en met hen mee te blijven denken over creatieve oplossingen in tijden van crisis.  
 

Laaggeletterdheid 
Laaggeletterdheid is een term voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen. Vaak 
hebben zij daardoor ook moeite met het gebruik van een computer of een smartphone. 
Laaggeletterdheid heeft invloed op alle aspecten van het leven, dus ook geldzaken, gezondheid, gezin en 
werk. Het CDA Schagen vindt het belangrijk dat mensen volwaardig mee kunnen doen aan de 
samenleving en vindt het daarom belangrijk om laaggeletterdheid meer onder de aandacht te brengen en 
hiermee het taboe rond dit onderwerp te doorbreken. Mensen die laaggeletterd zijn, zijn niet dom, maar 
missen een vaardigheid die het veel gemakkelijker maakt om door het leven te gaan. Een simpel iets als 
het voorlezen van de kleinkinderen is voor sommigen hierdoor niet weggelegd. Door drempels weg te 
nemen zetten wij in op meer deelname aan bijles. De bibliotheek is een belangrijke partner net als bij het 
vergroten van het leesplezier van jongeren en het betrekken van mensen bij het lezen. Daarom wil het 
CDA de bibliotheken in onze gemeente in stand houden. 
 
Het CDA Schagen vindt het belangrijk dat inwoners taalvaardig zijn, digitaal mee kunnen komen en de 
kans krijgen om zich een leven lang te ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat iedereen toegang heeft 
tot de informatiemaatschappij en er zijn weg in kan vinden, dat alle inwoners kennis kunnen maken met 
literatuur, kunst en cultuur en dat hierdoor minder mensen eenzaam zijn. Om dat te realiseren is een 
goede bibliotheekorganisatie nodig die als een spin in het web samenwerkt met gemeente, onderwijs, 
welzijnsorganisaties en andere lokale partners. CDA Schagen wil zich hard maken voor de Boekstart 
coach. Dit is een medewerker van de bibliotheek die een actieve rol heeft bij het benaderen van ouders 
op het consultatiebureau om kinderen zo vroeg mogelijk met de bibliotheek in aanraking te laten komen. 
Kinderen tot hun 18e blijven gratis lid van de bibliotheek. Door kinderen zo vroeg mogelijk voor te lezen 
en hiermee door te gaan zal hen dit een voorsprong in taalontwikkeling geven.   
 

• Het CDA Schagen wil dat de bibliotheken blijven bestaan. 

• Samen met de Kopgroep Bibliotheken wordt gekeken naar de mogelijkheid van een Boekstart 
coach. 

 
Vrijwilligers  
Vrijwilligers zijn het kloppende hart van onze samenleving en de drijvende kracht van verenigingen. 
Zonder hun inzet kunnen wij niet sporten en rukt de vrijwillige brandweer niet uit. Vrijwilligers verdienen 
daarom onze grote waardering. Waar het CDA Schagen kan, steunt zij verenigingen om vrijwilligers aan te 
trekken, onder andere door onnodige regels voor de vrijwilligers en voor verenigingen te schrappen. Zo 
vindt het CDA Schagen het onaanvaardbaar dat werk niet door vrijwilligers gedaan kan worden, enkel 
omdat het verzekeringsrisico bij de vrijwilliger zelf ligt als er iets per ongeluk misgaat. Het CDA Schagen 
wil dat de gemeente borgt dat alles gedekt blijft door onze vrijwilligersverzekering.  
 
De vrijwilligers van het Rode Kruis en de EHBO helpen bij evenementen als Sinterklaasintochten en 
feesten. Het CDA Schagen wil hiervoor een onkostenvergoeding blijven geven. Het is ook belangrijk dat 
mensen elkaar kunnen helpen bij een noodgeval. Mensen die een EHBO-cursus volgen kunnen anderen 
op een professionele manier helpen. Eerste hulp bij ongelukken redt levens of voorkomt dat letsel 
ernstiger wordt. Bij een hartstilstand redden AED-apparaten levens. Het goed functionerende netwerk 
van AED’s door de hele gemeente is dus letterlijk van levensbelang. Het CDA Schagen wil subsidie 
beschikbaar blijven stellen voor mensen die een AED-cursus volgen, dat willen wij ook voor EHBO-
cursussen doen.  
 
Op initiatief van het CDA Schagen is de Schager Uitdaging gestart. Een initiatief dat bedrijven koppelt aan 
verenigingen. Spullen als gebruikte computers, bureaus en materialen die bedrijven niet meer gebruiken, 
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worden via een online marktplaats en jaarlijkse beursvloer gratis bij verenigingen gebracht. De giften van 
de Schager Uitdaging vertegenwoordigen een maatschappelijke waarde van enkele tienduizenden euro's. 
Het CDA Schagen is trots op dit initiatief en zet het vanzelfsprekend graag voort. 
 
De vrijwillige brandweer is in onze gemeente van essentieel belang. De brandweer draait in Schagen 
vooral op vrijwilligers. De huidige organisatiestructuur van de vrijwillige brandweer van Nederland staat 
aan de vooravond van mogelijke grote veranderingen in beloning van vrijwillige en 
beroepsbrandweermensen. Mocht dit worden doorgevoerd, is dit een strop voor onze lokale vrijwillige 
brandweer. Dit is een landelijke discussie maar zal grote gevolgen hebben voor de bemanning van de 
brandweer in onze gemeente. Waar wij kunnen, steunen we de vrijwillige brandweer om hun belangrijke 
werk voort te zetten en zetten wij druk op de landelijke politiek om verdere bureaucratisering te 
voorkomen. 
 
Het CDA Schagen zou de vrijwilligers in Schagen nog meer in het zonnetje willen zetten. Door middel van 
het Lokaal Compliment willen wij vanuit de gemeente laten zien dat zij blij is met alle vrijwilligers die zich 
inzetten voor de mensen in de stad en de dorpen want vrijwilligers maken het verschil. Ook is het van 
belang dat clubs en verenigingen weten dat er via het sportakkoord handvatten zijn om vrijwilligers te 
werven en te behouden, via diverse trainingsprogramma`s. 
 

• De gemeente geeft subsidie voor AED- en EHBO-cursussen. 

• De Schager Uitdaging wordt voortgezet. 

• Handelen met verenigingen vanuit een vertrouwensbasis, zonder bureaucratie.  

• Steun voor vrijwilligers en verzekering van vrijwilligers tijdens hun vrijwilligerswerkzaamheden.  

• Het CDA pleit in Den Haag voor behoud van de vrijwillige brandweer, dat zeker in landelijk gebied 
o zo belangrijk is. 
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Hoofdstuk 6 Onderwijs en onderzoek 
 

Voorschools-, basis- en middelbaar onderwijs 
Het CDA Schagen blijft zich inzetten voor een kindvriendelijke gemeente. Goed onderwijs is daar 
natuurlijk essentieel voor. Daar horen ook goede kinderdagverblijven en peuterspeelzalen bij. Het vak van 
leerkracht, in welk onderwijs dan ook, is essentieel voor onze toekomst en het belangrijkste dat wij 
hebben, onze kinderen. De gemeente steunt het onderwijs op verschillende manieren. Dit begint met 
respect voor het vak en het gezag van het onderwijzend personeel.  
 
Leesvaardigheid is essentieel in het leven en verdient zeer veel aandacht doordat een dalende lijn is 
ingezet. CDA Schagen wil inzetten op omkering van deze trend. Stimulering van 'samen lezen’ voor jong 
en oud in samenwerking met de bibliotheken. Ouderbetrokkenheid bij het onderwijs is essentieel, via de 
medezeggenschapsraden hebben de ouders inspraak in de organisatie van het onderwijs. 
 
Steeds meer scholen werken op locatie samen met andere voorzieningen zoals kinderopvang, het 
consultatiebureau en jongerenverenigingen. Deze opzet van Integrale Kind Centra (IKC's), juicht het CDA 
Schagen toe. Op deze manier kunnen alle voorzieningen voor kinderen goed samenwerken rond de 
school.  
 
In onze kindvriendelijke gemeente zet het CDA in op extra financiële mogelijkheden voor scholen. Wij 
faciliteren desgewenst schoolzwemmen en blijven geld vrijmaken voor vakleerkrachten in schoolgym en 
muziekonderwijs. Ook financiert de gemeente projecten rond gezonde eet- en leefstijl en voorlichting 
over de gevaren van roken, alcohol en drugs. Zwemles stimuleren en schoolzwemmen blijft gratis als het 
schoolbestuur er om vraagt. 
 
Scholen zijn essentieel voor de samenhang in een dorp en zijn vaak letterlijk het centrum van een dorp, de 
plek waar mensen samenkomen. CDA Schagen is tegen aanscherping van de opheffingsnormen van kleine 
scholen. Indien de draagkracht in de woonkern er is vanuit de ouders, moet een basisschool kunnen 
blijven bestaan. 
 
Vanuit de basisschool zullen de meeste leerlingen doorstromen naar het vervolgaanbod in onze eigen 
gemeente. Soms via een junior college als tussenstap. Het merendeel van de kinderen zal onderwijs 
ontvangen dat verzorgd wordt door het Regius College of het Clusius College. CDA Schagen is dankbaar 
voor deze zeer goede middelbare scholen en zet in op blijvend goede samenwerking tussen de gemeente 
en de scholen. 
 
Het CDA heeft de afgelopen periode extra ingezet op de verkeersveiligheid rond schoolgebouwen, 
specifiek met de realisatie van schoolzones rond de scholen. Dit vraagt blijvende aandacht. De 
schoolgebouwen zullen verkeersveilig bereikbaar moeten zijn. Ook de middelbare scholen dienen veilig 
bereikt te worden voor de grote stroom aan leerlingen die zich te voet, met (elektrische) fiets, openbaar 
vervoer of eigen gemotoriseerd vervoer verplaatsen. Dit vraagt een goede verkeerssituatie op locatie en 
op de routes van huis naar school. Ook hechten wij aan goede bereikbaarheid met openbaar vervoer 
vanuit de kernen naar de middelbare scholen. 
 
Het muziekonderwijs op scholen, muziekscholen en muziekverenigingen draagt bij aan de ontwikkeling 
van kind en volwassene. Het CDA Schagen vindt het belangrijk dat muziekonderwijs voor ieder kind 
toegankelijk is. Het zorgt ervoor dat muziekuitvoeringen een belangrijke bijdrage kunnen blijven leveren 
bij lokale festiviteiten en op nationale feestdagen. 
 

• Goed onderwijs vraagt om respect voor het vak en het gezag van het onderwijzend personeel. Dit 
kan de politiek niet afdwingen, maar het CDA verwacht dat wij in onze samenleving daarnaar 
handelen. 

• De gemeente ondersteunt het basisonderwijs bij gymnastiek, muziek en schoolzwemmen. 
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• De gemeente ondersteunt het basisonderwijs bij voorlichting over een gezonde eet- en leefstijl 
en over gevaren van roken, alcohol en drugs. 

• Het CDA is tegen sluiting van kleine scholen in de dorpen, mits er draagvlak bij ouders is voor het 
openhouden van de school. 

• De gemeente ondersteunt de IKC’s. 

• De gemeente zorgt voor veilige verkeerssituaties bij scholen en op de belangrijkste routes 
daarnaartoe. 

 

Beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs 
Na het behalen van het diploma op de middelbare school kiezen leerlingen op MBO, HBO of WO richting 
voor hun verdere werkzame leven. Wij zijn trots op de ROC Kop van Noord-Holland en het Clusius college. 
Zij bieden diverse opleidingen die goed aansluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt in onze gemeente en 
regio. Dit hoogstaande MBO-onderwijs is mogelijk door goede samenwerking tussen onderwijs en het 
regionale bedrijfsleven. Door het aanbieden van stageplaatsen, door zelf lesaanbod te verzorgen en door 
meefinancieren van onderwijsmiddelen. Het CDA Schagen is van mening dat dit op dit moment erg goed 
gaat, en weet dat de gemeente hier slechts een verbindende rol in heeft. Die rol blijven we vervullen als 
het aan het CDA ligt en waar mogelijk zetten we in op verdere groei van het MBO-aanbod in de 
gemeente. 
 
Hoger Beroeps Onderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs zijn op dit moment in onze gemeente nog niet 
aanwezig. Het CDA Schagen hecht er veel waarde aan mogelijkheden te creëren om onderwijs op dit 
niveau in de toekomst te kunnen aanbieden. Hybride leren waarbij digitale lesvormen worden 
gecombineerd met fysieke aanwezigheid, proefboerderijen of dependances zou toch mogelijk moeten 
zijn. Het zorgt ervoor dat de jongeren in de gemeente woonachtig blijven met alle positieve impulsen als 
gevolg. De landbouw bijvoorbeeld wordt steeds meer high-tech door ICT en precisielandbouw. De sterke 
banden van de zaadsector en de agrarische sector met de Universiteit Wageningen kunnen een goede 
basis zijn voor onze regio. Ook liggen kansen in de sterke kennisclusters rond de Energy & Health Campus 
Petten. We waren blij met de poging voor een dependance in onze gemeente voor huisartsen in 
opleiding. Deze groep kan tegelijk kennis maken met de specifieke leefomgeving van hun toekomstige 
klanten.  
 
Het CDA Schagen waardeert de hoogwaardige werkgelegenheid en het wetenschappelijk onderzoek dat 
zich clustert in de Energy & Health Campus Petten. Hier wordt door zo'n 1600 wetenschappers onderzoek 
gedaan naar duurzame energie en nucleaire geneeskunde. Het CDA Schagen ondersteunt de initiatieven 
om deze wetenschapsbasis te verbreden en de omgeving open te stellen voor gelieerde bedrijven en 
onderzoek door studenten en promovendi van harte. Ook de nieuwe Pallas-reactor kan op warme steun 
van het CDA Schagen rekenen. 
 

• De gemeente helpt het MBO-onderwijs aan het lokale bedrijfsleven te koppelen. 

• De gemeente lobbyt om een dependance op te zetten voor hoger beroeps onderwijs of 
wetenschappelijk onderwijs dat inhoudelijke een connectie heeft met de activiteiten van het 
bedrijfsleven in onze regio. 

• Research bij de bedrijven TNO, NRG, Pallas, JRC, Curium en in de zaadveredelingssector zorgt 
voor belangrijke hoogwaardige werkgelegenheid in onze regio. Deze sectoren en het 
wetenschappelijk onderzoek daarin worden gekoesterd door het CDA. Aanverwante 
bedrijven mogen zich van het CDA in de omgeving graag vestigen. 
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Hoofdstuk 7 Senioren en ouderen 
 

Waardering voor senioren 
Steeds meer mensen in Schagen genieten van hun pensioen, dat heeft er natuurlijk alles mee te maken 
dat mensen steeds ouder worden, wij zijn hier blij mee en zien kansen. Hierin ziet het CDA Schagen een 
grote kans voor de versterking van sociale banden en verbanden. Deze groep draagt vaak veel bij aan 
sportieve, culturele en historische verenigingen in onze gemeente. Hun kennis en ervaring zetten zij vaak 
in voor de samenleving op bijvoorbeeld scholen en verenigingen. Senioren hebben vaak hun leven lang 
gewerkt vanaf jonge leeftijd tot hun pensioengerechtigde leeftijd. Zij hebben geholpen onze samenleving 
op te bouwen en hierom verdienen zij een mooie oude dag. Daarnaast hadden zij de zorg voor hun 
kinderen en kleinkinderen. Ouderen verdienen waardering voor alles wat zij hebben bijgedragen. Wij 
blijven zorg dragen voor een goed samenhangend beleid voor ouderen en senioren, met aandacht voor 
wonen, vervoer, zorg en verpleegvoorzieningen. 
 
Van veel families zijn opa en oma de samenbindende kracht. Die kracht in onze samenleving koestert het 
CDA Schagen. De tijd dat er vooral zorgelijk over ouderen werd gesproken, is voorbij. We worden 
gemiddeld steeds ouder en gelukkig duurt het ook steeds langer voor we ons ook oud gaan voelen. Toch 
komt ook in deze tijd, zij het later, de ouderdom ook met gebreken. Dan kunnen mensen specifieke zorg 
nodig hebben. Het CDA Schagen vindt het belangrijk dat de zorg bereikbaar en betaalbaar is voor 
iedereen. Het CDA Schagen wil dat de gemeente extra aandacht geeft voor het onderhoud van trottoirs 
rond woon-zorgcomplexen en op winkelroutes van ouderen (zie hoofdstuk 4). 
 
Mensen die gelegenheid willen hebben om langer thuis te wonen, behoren de benodigde voorzieningen 
te krijgen. Woningsplitsing, kavelsplitsing maken bijvoorbeeld ook kangoeroewoningen mogelijk. Ook ruil 
van sociale huurwoningen en realiseren van hofjes helpen hierbij (zie hoofdstuk 3).  
 
Dorpsondersteuners  
Een dorpsondersteuner is een vrijwillige adviseur die inwoners helpt met het organiseren van informele 
zorg. De dorpsondersteuner legt de verbinding tussen inwoners, maar ook met de WMO-consulenten van 
de gemeente. Dorpsondersteuners regelen informele zorg en brengen eenzame mensen en vrijwilligers bij 
elkaar. Een dorpsondersteuner brengt veel voordelen met zich mee in de gemeenschap waar deze actief 
is. Zij kunnen snel de verbinding zoeken met de ambtenaren van de gemeente en zorgpartners. Ook wor-
den de dorpsondersteuners geholpen door de gemeente in hun belangrijke werk. (Zie ook hoofdstuk 1). 
 
Woonzorgzones  
Het CDA erkent dat zorg een belangrijk onderdeel is van ons leven en wil wijken vaker inrichten vanuit het 
idee van een woonzorgzone. Een woonzorgzone is een gewone buurt, wijk of dorp. Er is hier extra 
aandacht voor zorg en welzijn. Iedereen die wil kan er wonen, ongeacht of je zorg nodig hebt. Alles in de 
woonzorgzone is goed bereikbaar en veilig. Er zijn voetpaden, voldoende rustplaatsen en goed verlichte 
buitenruimtes. Alle voorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking zijn in de buurt en zijn 
goed bereikbaar, lopend of met het openbaar vervoer. In de zone is zo mogelijk een centrale huiskamer 
voor ontmoeting, een zorgsteunpunt, waar een huisarts, apotheek, een organisatie voor thuiszorg of een 
fysiotherapeut kan zijn gevestigd. 

 
Ouderenvervoer  
Het is belangrijk dat ouderen die fysiek minder mobiel worden, even goed mobiel kunnen zijn. En nog 
steeds met hulp zelfstandig op pad kunnen gaan bijvoorbeeld naar een verjaardag of de mogelijkheid 
hebben om naar de biljartclub te gaan. Hiervoor moet het ouderenvervoer voor deze doelgroep goed 
geregeld zijn en geen hindernis voor deze mensen vormen om te doen wat al jaren een hobby is of wat ze 
al die tijd zelf konden doen. Op veel plekken is het ouderen vervoer goed geregeld, toch komen er 
signalen binnen van mensen bij wie dit niet goed is geregeld. Het CDA Schagen maakt zich hard om het 
ouderen vervoer in alle kernen goed op peil te krijgen.  
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Huiskamerprojecten 
“De huiskamers” is een project waar het CDA Schagen zich de afgelopen jaren hard voor heeft gemaakt. 
Een huiskamer is een plek in elk dorp en wijk waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten en waar ruimte is 
om aan activiteiten deel te nemen en te organiseren. Het geeft de ouderen een gelegenheid dicht bij huis 
om te ontmoeten en mee te kunnen doen. In de huiskamer kan ook op een laagdrempelige wijze 
informatie en hulp geboden worden, bijvoorbeeld bij een WMO-aanvraag of een aanvraag voor 
seniorenvervoer, of hulp bij het invullen van digitale formulieren. 
 

• Het CDA wil voldoende adequate huisvesting voor senioren in alle sectoren. 

• Het CDA biedt ruimte voor eigen initiatieven voor woonzorgvormen en aanpassingen aan 
bestaande woningen. 

• Het CDA wil specifieke aandacht voor de vrijwilliger in de zorg, de mantelzorger en de relatie met 
de professional.  

• Het CDA geeft uitvoering aan de lokale taken op het gebied van gezondheidspreventie.  

• Het CDA gaat door om een “huiskamer voor ontmoeting” in ieder dorp te realiseren. 

 

  



 Verkiezingsprogramma CDA Schagen 2022 – 2026 

28 
 

Hoofdstuk 8 Sport, kunst en cultuur  
 

Sport  
Schagen is een gemeente waar bovengemiddeld veel gesport wordt. Sport breng mensen letterlijk in 
beweging en draagt bij aan gezondheid. Sport zorgt voor ontspanning en ontmoeting. Daarmee heeft ons 
sportieve aanbod een grote waarde voor de samenleving. Voor het CDA Schagen is het niet het leveren 
van de beste prestatie dat het belangrijkst is maar het plezier in het spel en ontmoeting. De juiste 
mentaliteit, het samen een team vormen en iets doen met een ander. Op deze manier leren niet alleen 
kinderen, maar alle mensen, belangrijke vaardigheden als samenwerken, doorzettingsvermogen en 
omgaan met tegenslag. Sport draagt daarmee bij aan een belangrijke basis voor onze samenleving. Dat 
vraagt om een mooi divers en voor iedereen toegankelijk aanbod. Het CDA blijft de sport steunen met 
voldoende middelen en heeft extra aandacht voor financiering van jeugdsport. 
 
Naast sporten in verenigingsverband zijn er ook veel mensen die buiten aan sport doen, al dan niet 
individueel. Bewegen in de leefomgeving wordt aantrekkelijker door sport-, spel- en recreatieve 
voorzieningen op loop- en fietsafstand, en door de aanwezigheid van groen of water, een goede 
voetgangersinfrastructuur, veilige fietspaden en een aantrekkelijke en veilige buurt. Dat willen we 
stimuleren met een buitenruimte die hiertoe uitnodigt; bijvoorbeeld met het uitzetten van mooie 
fietsroutes, goede wandelpaden, skeelerroutes en sportvoorzieningen in het park, net zoals de 
beweegroutes, maar denk ook aan routes met fietssnelwegen. 
 
In Muggenburg is mede dankzij de inspanning van CDA Schagen een nieuw skatepark gerealiseerd. Het 
realiseren van dit skatepark was een mooie vorm van participatie van de omgeving. Kinderen vinden de 
skatebaan heerlijk.  
 
Veel sportverenigingen hebben eigen mogelijkheden gecreëerd om middelen binnen te halen via 
activiteiten door en met vrijwilligers, zoals het ophalen van oud papier, jaarlijks deur aan deur verkopen, 
of het organiseren van sportveilingen. Verenigingen worden door de gemeente financieel geholpen, maar 
blijven voor een gedeelte ook verantwoordelijk voor eigen inkomsten. Deze mooie vormen van 
geldinzameling laten zien dat het mogelijk is. 
 
Het accommodatiebeleid moet er voor blijven zorgen dat er een blijvend, compleet sportaanbod in onze 
hele gemeente is. Dit beleid regelt de langjarige financiering van het onderhoud van de 
sportaccommodaties. In een tijd waarin er veel gemeenten andere keuzes hebben gemaakt, is het CDA 
Schagen er trots op dat Schagen alle sportverenigingen, sporthallen, dorpshuizen, de zwembaden en 
bibliotheken in stand heeft gehouden. Ook vindt het CDA Schagen dat sport evenementen als sportweek 
en de vierdaagse gestimuleerd moeten blijven worden. Op dit moment is het voor veel verenigingen die 
zoiets willen organiseren lastig, door alle regels die worden opgelegd. Wij willen het eenvoudiger maken 
om sportevenementen te organiseren. 
 
Het CDA Schagen vindt het belangrijk dat sporten betaalbaar moet blijven. Ook voor de binnensport moet 
er goede en betaalbare ruimte zijn. De sporthallen en zalen moeten behouden blijven. Samenvoeging is 
wel mogelijk als er draagvlak is en evenveel aanbod per kern blijft. Ook de bereikbaarheid van sportzalen 
vanaf de scholen is belangrijk. 
 

• Het CDA vindt het belangrijk dat je al jong ervaart wat het betekent om vrijwillig iets te doen 
voor de samenleving. Daarom stimuleren we jongeren om vrijwilligerswerk te doen, 
bijvoorbeeld via school in de vorm van de Maatschappelijke Stage. 

• Het CDA wil de Sportpas voor jeugd invoeren om op een laagdrempelige manier met 
verschillende sporten in aanraking te komen via proeflessen. 

• Het CDA wil bij de inrichting van de buitenruimte aantrekkelijker maken  om te sporten en 
actief te bewegen. 
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Topsportfonds 
Veel potentiële topsporters moeten grote bedragen meebrengen om hun sport op topniveau uit te 
oefenen. Om Schagense topsporters met beperkte financiële middelen zoveel mogelijk kans te geven om 
zich verder te ontwikkelen, heeft de gemeente een topsportfonds ingesteld. Talenten en verenigingen 
kunnen er sinds 2019 een beroep op doen. Individuele sporters kunnen maximaal € 1000 krijgen, voor 
teams en verenigingen is dat € 2500. Het CDA Schagen wil dit fonds behouden om zo de talentvolle 
sporter tegemoet te komen in de uitvoering van zijn of haar buitengewone prestatie. 
 

• Het Topsportfonds blijft behouden. 
 

Accommodatiebeleid voor nieuwe activiteiten 
We geven graag nieuwe sporten de ruimte zoals Beachvolleybal, Padel en Voetgolf. We zien dan ook 
graag initiatieven uit de samenleving om samen sporten nog leuker te maken. Op dit moment is het 
accommodatiebeleid er voor alle buiten- en binnensporten. Het zou goed zijn om ook de 
scoutingverenigingen onder te brengen in een accommodatiebeleid. Hiermee zijn we beter op de 
toekomst voorbereid.  
 

• CDA wil nieuwe sporten opnemen in het accommodatiebeleid. 

• CDA wil ook voor de scoutingverenigingen een accommodatiefonds inrichten. 
 

Kermis en evenementen  
Voor het versterken van de samenleving in het dorp of stad, werkt gezamenlijk een feest vieren het beste. 
De jaarlijkse kermissen die in verscheidene dorpsharten worden gehouden, waarbij jong en oud gezellig 
samenkomen, binden mensen. Het CDA Schagen wil dat versterken waar het kan. Naast de kermissen zijn 
ook evenementen verbindend zoals Paasvee, Popweekend en Schagen on Ice in de stad Schagen, 
Zandstock in ’t Zand, het Huisweid-festival en de sportweek in Warmenhuizen, Badpop in Waarland en 
diverse andere evenementen en dorpsfeesten. Wij weten hoe we een feestje bouwen en dat is alleen 
maar mooi. Dat samen vieren is iets dat past bij ons en dat dient de gemeente dus ook te faciliteren. Denk 
hierbij aan onder andere goede openingstijden en behulpzame vergunningverlening. 
  
Wij verheugen ons erop als de kermissen en evenementen weer groots gevierd kunnen worden. We 
steunen als CDA Schagen de initiatiefnemers om hun festival zo goed en gezellig mogelijk te kunnen 
organiseren.  
 

• Feest is belangrijk, we mogen het leven vieren. Het CDA steunt lokale evenementen en 
kermissen. 

 

Kunst, cultuur en historie  
Kunst, cultuur en historie verwondert, inspireert, wakkert nieuwsgierigheid aan en zet mensen aan het 
denken. Het slaat een brug tussen mensen. Organisaties en verenigingen die mensen verbinden door 
kunst, cultuur en historie levend houden, verdienen steun van de gemeente.  
 
Kunstuitingen, van professionele kunst in de openbare ruimte tot kunstcreatie als vrijetijdsbesteding, 
zorgt voor verbinding tussen mensen. Waar mensen van verschillende achtergronden elkaar vinden in een 
gezamenlijke hobby, ontstaan begrip en wederzijds respect. De cultuur die in onze kernen beleefd wordt 
via de toneelverenigingen en zangkoren, is bijvoorbeeld zo’n verbindende kracht tussen mensen, jong en 
oud. Door de herinneringen levend te houden dragen ze bij aan de verbinding tussen mensen. Voor de 
ontwikkeling van kinderen is creativiteit en aanraking met kunst erg belangrijk. Projecten op de scholen 
kunnen hier een prima bijdrage aan leveren, als schoolbesturen dat wensen kan de gemeente het extra 
stimuleren. Zo kunnen kinderen en jongeren zich bewust worden van hun creatieve talenten.  
 
Zoals topsport en breedtesport niet zonder elkaar kunnen, zo is in de cultuursector de professionele 
uitoefening niet mogelijk zonder de vele mensen die in hun vrije tijd actief zijn met bijvoorbeeld muziek 
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maken, toneelspelen, aan ballet doen, schilderen of beeldhouwen. De gemeente heeft een taak de 
culturele voorzieningen in stand te houden en te ondersteunen. Het gaat om een breed aanbod, voor 
iedereen toegankelijk, van goede kwaliteit.  
 
Organisaties die bezig zijn met het doorgeven van kunst en cultuur, zoals de Kunstroute Zijpe of de 
Westfriese Folklore, verdienen steun, zeker als ze een verbinding weten te maken met onze toeristische 
gasten. De historische verenigingen helpen om het verhaal van ons gebied te vertellen, om ons te leren 
wie we zijn en waar we vandaan komen. 
 
• De gemeente blijft een budget voor kunst- en cultuurprojecten op de basisschool beschikbaar 

stellen. 
• De gemeente blijft de historische verenigingen en de Westfriese Folklore ondersteunen.  
• De bijdrage aan de Westfriese Folklore om nog meer toeristen te trekken, blijft.  
• De gemeente ondersteunt kunst- en cultuurorganisaties, zodat zij het huidige aanbod kunnen blijven 

bieden. 
 

Monumenten 
De vele bijzondere monumenten in onze gemeente vertellen blijvend het verhaal van onze geschiedenis. 
Het CDA Schagen ziet het als onze taak om de monumenten zo gaaf mogelijk te behouden en door te 
geven aan de volgende generaties. Daar stelt de gemeente subsidies voor beschikbaar. Van bijzondere 
historische waarde zijn onder andere 't Huys te Nuwendore, het Slot Schagen, de molens, de kerktorens, 
de terpen, vlotbruggen, de Oude Ursula in Warmenhuizen, de Grote Kerk in de stad Schagen en het kerkje 
in Eenigenburg. Maar ook de monumentale Westfriese Omringdijk en de drooglegging van de polder Zijpe 
illustreren onze identiteit en geschiedenis. De gemeente heeft een blijvende verantwoordelijkheid om de 
historische waarden te bewaren voor volgende generaties.  
 
• Monumenten worden gekoesterd en gesubsidieerd.  

 
Media 
Media in welke vorm dan ook zijn niet meer weg te denken uit ons denkbeeld. Het is voor velen een bron 
van informatie, kritische blik en toegang tot de verrijkende wereld. De lokale en regionale media hebben 
hier zeker een belangrijke functie. Zij brengen lokaal en regionaal nieuws onder de aandacht. Zij brengen 
onze bloeiende samenleving in beeld door de ogen van de lokale mensen en ondernemers. Ook hebben 
zij een belangrijke rol in hun kritische verslaggeving, over de besluitvorming in de politiek. Het is goed dat 
dat gebeurt. Daarom mag de politiek zich nooit met de journalistieke keuzes van de lokale media 
bemoeien, ook niet met columns of satire. De gemeente is open, toegankelijk en transparant naar alle 
lokale media. De gemeenschap heeft baat bij een eerlijke en objectieve berichtgeving.  
 
Met Noordkop Centraal hebben wij een prima publieke zender die via radio, internet en televisie, voor de 
inwoners kosteloos, het lokale nieuws, de lokale activiteiten en vermaak biedt. Het CDA Schagen wil 
stimuleren dat Noordkop Centraal uitgroeit tot de publieke zender van de regio,  waaraan alle gemeenten 
vergelijkbaar bijdragen als Schagen.   
 
• Wij koesteren een kritische en onafhankelijk lokaal media aanbod. 
• Noordkop Centraal behoudt dezelfde publieke financiering van Schagen en wordt gestimuleerd om 

uit te groeien tot regionale zender. 
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Hoofdstuk 9 Eerlijke economie en behoedzaam financieel beleid 
 

Ruimte geven aan ondernemers  
Het CDA Schagen koestert het lokale bedrijfsleven. Bedrijven die willen groeien worden door het CDA 
Schagen gesteund. Een groeiend bedrijf betekent groeiende werkgelegenheid en groeiende economische 
activiteit. Dat laatste is weer goed voor bijvoorbeeld de sponsoring en bestaansmogelijkheid van het 
lokale verenigingsleven. Het CDA Schagen heeft een positieve grondhouding naar bedrijven die bestaande 
functies willen veranderen dan wel uitbreiden. Vanuit een basishouding van vertrouwen worden plannen 
positief ontvangen. Wij hebben grote waardering alle ondernemers in onze gemeente. Het beleid blijft zo 
dat bedrijven die zich goed gedragen minder vaak gecontroleerd hoeven te worden. Hierdoor hoeft de 
gemeente minder controlerondes te organiseren en spaart de gemeente belastinggeld uit.  
 

• Nieuwe bedrijven zijn welkom in de gemeente.  

• Bestaande bedrijven worden zoveel mogelijk behouden in de gemeente.  

• Bedrijven mogen groeien.  

• De gemeente vraagt bedrijven jaarlijks naar hun groeibehoefte, om er sneller op in te spelen. 

• We zetten ons in voor extra ruimte voor bedrijven in Waarland en Warmenhuizen.  

• Bedrijven die zich goed gedragen worden minder vaak gecontroleerd. 

• Innovatieve bedrijven, nieuwe industrie, zaadveredeling en energy&health jagen de innovatie 
aan. Nieuwe innovatieve bedrijven die niet helemaal binnen de bestaande kaders vallen moeten 
in Schagen geholpen worden om juist wel een plek te vinden. 

 

Gemeentelijke financiën 
Wij betalen allemaal belasting. Vervolgens verwachten we dat anderen verstandig met dat belastinggeld 
omgaan. Die anderen, dat is de gemeente met zijn ambtenaren, en dat zijn de politici, dus de raadsleden 
en wethouders en burgemeester. Het is belangrijk dat de mensen in het gemeentehuis elkaar hierop 
blijven wijzen. Het is geld dat mensen vaak met spreekwoordelijk bloed, zweet en tranen verdiend 
hebben en vervolgens moeten afdragen aan de overheid. Het is geen gratis geld, maar kostbaar geld dat 
de overheid moet uitgeven om namens de samenleving en voor de samenleving nuttige dingen te doen. 
 
In financiële termen betekent dit dat belastinggeld efficiënt en doelmatig besteed moet worden. De 
doelmatigheid van de besteding wordt gecontroleerd en er is een mogelijkheid van sancties. Meer geld 
uitgeven is soms niet nodig, minder geld uitgeven kan betekenen dat de kwaliteit of beschikbaarheid van 
de voorzieningen, en de kwaliteit van het leven in onze kernen afneemt. Er wordt alleen meer geld 
uitgegeven als dat nodig is om deze kwaliteit op peil te houden. Subsidies worden niet gegeven om 
waardering uit te drukken maar alleen om een wenselijke ontwikkeling mogelijk te maken. Het CDA 
Schagen streeft naar een langdurig begrotingsevenwicht en voldoende weerstandsvermogen om de 
risico’s waarmee de gemeente wordt geconfronteerd af te dekken. Tegenover structurele uitgaven staan 
structurele inkomsten. Structurele uitgaven zijn niet afhankelijk van incidentele mee- en tegenvallers.  
 
Bij het CDA Schagen is het uitgangspunt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen 
vanzelfsprekend. Voor het overgrote deel wordt dat via de rijksbelastingen geregeld. Bij gemeentelijke 
belastingen worden mensen die echt niet kunnen betalen ontzien. Ook is er een noodfonds om te zorgen 
dat kinderen van ouders die in financiële problemen zitten toch kunnen sporten of activiteiten kunnen 
uitvoeren. Vóór 2013 werd er regelmatig geld geleend voor grootschalig onderhoud aan wegen, groen en 
fietspaden. Daarmee was er een continu stijgende schuld ontstaan van miljoenen euro’s. Over die 
schulden werd rente en aflossing betaald. Het CDA Schagen is gestopt met die manier van financieren van 
onderhoud. We zijn overgestapt op directe financiering uit de lopende jaarbegroting. Dat is geen 
makkelijke opgave, want het vraagt een forse verhoging van de jaarlijkse onderhoud budgetten (die 
vroeger naar de toekomst werden doorgeschoven). Pas in 2028 is er voldoende geld om alle wegen goed 
te onderhouden. Tot die tijd zullen inwoners en bedrijven vaker dan wij wensen ontevreden zijn over de 
kwaliteit van de wegen. Het CDA Schagen wil de komende periode meer geld voor wegenonderhoud 
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vrijmaken, zodat we aan het einde van de coalitieperiode 2022-2026 ook het wegenonderhoud op orde 
hebben. Dus de ingroei naar voldoende middelen voor het totale onderhoud van 2028 naar 2026 halen. 
 
De lokale belastingdruk willen we zo laag mogelijk houden, maar de opbrengsten moeten voldoende zijn 
om in kwaliteit van de diensten aan de verwachtingen van inwoners en ondernemers te kunnen voldoen. 
In de onderhandelingen met nieuwe coalitiegenoten zal die balans moeten worden gevonden, waarbij het 
CDA Schagen vindt dat de huidige belastinginkomsten voldoende hoog zijn. De belastingen mogen nooit 
de sluitpost van de begroting zijn. Als je weet dat de inkomsten niet kunnen stijgen, ben je alerter op de 
uitgaven. Zo’n soort begrotingsdiscipline vindt het CDA Schagen belangrijk. Tussentijdse tegenvallers 
zullen met bezuinigingen moeten worden opgevangen. 
 

• Belastinggeld is geld van onze inwoners en onze bedrijven, daar gaat het CDA zuinig mee om. 

• Wegenonderhoud wordt direct betaald, lasten worden niet doorgeschoven naar de toekomst.  

• Het CDA wil een realistische begroting.  

• Het CDA wil geen projectfinancieringen met een open einde. 

• De tarieven voor diensten aan inwoners zijn kostendekkend, met uitzondering van de 
begraafplaatsen. 

• Begraafplaatsen blijven betaalbaar; we willen grafrechten in de hand houden. We blijven een 
verlaagd tarief hanteren en laten de wens tot kostendekkendheid los.  

• De gemeente zoekt actief naar projectsubsidies bij hogere overheden.  

• De lokale belastingdruk wordt zo laag mogelijk gehouden. Het CDA is van mening dat de huidige 
belastingdruk voldoende geld oplevert. 

• Bibliotheken, zwembaden, sporthallen en andere voorzieningen worden niet gesloten als er 
bezuinigd moet worden. 

• Op speelvoorzieningen voor kinderen wordt niet bezuinigd. 

• Lokale lasten volgen jaarlijks de inflatie om gelijke tred te blijven houden met de loon- en 
prijsstijgingen. Het CDA wil geen ad-hoc besluiten over grotere verhogingen. 

• De groei van het aantal woningen met 2,5% per jaar zorgt voor meer inkomsten en meerkosten, 
het CDA wil dit goed in de begroting verwerken. 
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Hoofdstuk 10 Klimaatbeleid 
 

Duurzame gemeente  
In Parijs is onderhandeld over een akkoord om de klimaatverandering niet in al te grote rampen te laten 
eindigen. De onderhandelingen waren in 2015, in 2016 is het Akkoord van Parijs getekend. Vijf jaar later 
sijpelde dit door naar Schagen waar over een Regionale Energiestrategie (RES) en over een plan voor de 
warmtetransitie gesproken is. Het probleem is ingewikkeld, de meningen lopen uiteen en niemand kan 
alleen voor alle oplossingen zorgen – ook wij in Schagen niet. Inwoners van Schagen hebben dus vijf jaar, 
tussen 2016 en 2021, moeten wachten voordat zij konden praten over wat zij kunnen en willen met de 
wensen die de internationale regeringsleiders hebben uitgesproken. 
 
In deze brij aan keuzes, meningen en mogelijkheden gebruikt het CDA Schagen het idee van “gespreide 
verantwoordelijkheid” als middel om wat structuur in de chaos aan te brengen. Keuzes die wij binnen de 
gemeente kunnen maken, maken we binnen de gemeente. Keuzes die op landelijk niveau gemaakt 
moeten worden, of op internationaal niveau, moeten daar liggen en daar blijven. Wij kunnen in Schagen 
niet het wereldwijde klimaatprobleem oplossen, maar wij kunnen en moeten wel ons deel leveren. 
 

Warmtetransitie 
In 2050 zal geen enkel huis nog met aardgas verwarmd worden. Dat is een beslissing die voor heel 
Nederland geldt en een logisch gevolg van het Akkoord van Parijs. Binnen Schagen moet nog veel gedaan 
worden om dit over 30 jaar voor elkaar te hebben. Voor de komende collegeperiode 2022-2026 betekent 
dit dat eerst goed naar isolatie van woningen gekeken moet worden. Informatie, ondersteuning van 
inwoners door ze wegwijs te maken, het bij elkaar brengen van aannemers die woningen beter kunnen 
isoleren met inwoners die hun woning beter geïsoleerd willen hebben. Per wijk of stratenblok wordt 
gesproken met inwoners wanneer en op welke wijze zij het liefst hun woning van het aardgas afhalen. Het 
CDA Schagen wil minimaal één wijk of dorp aangewezen hebben die voor 2030 helemaal aardgasloos is, 
om te leren van de goede en slechte dingen van zo'n wijziging. Het draagvlak daarvoor onder inwoners is 
belangrijk, al zal nooit iedereen in een wijk ervoor zijn. Een wereld waarin iedereen dezelfde mening 
heeft, bestaat immers niet en zou ook een saaie wereld zijn.  
 
Regionale Energie Strategie 
Als er in Schagen keuzes gemaakt moeten worden, is voor het CDA Schagen geen enkele techniek 
onbespreekbaar. Zonnepanelen, zonnecollectors, windturbines, vergisters, kernenergie, waterstof, 
geothermie, aquathermie, warmtekoudeopslag, isolatie, warmtenetten, alles is bespreekbaar mits er 
draagvlak is in de omgeving. Het CDA Schagen plaatst vraagtekens bij zonnepanelen op goed renderende 
agrarische gronden. De komende periode stemt het CDA niet in met nieuwe grote windturbines. Wel blijft 
het zoeken naar duurzame energie belangrijk. Als er een initiatief ontstaat voor nieuwe grote 
windturbines dat op lokaal draagvlak kan rekenen, dan voert de gemeente daar wel het gesprek over met 
de inwoners. 
 
Zolang het Rijk vragen over de elektriciteitsvoorziening, zoals in de Regionale Energiestrategie, bij de 
gemeenten neer blijft leggen, dan zal het CDA Schagen bij abstracte plannen dus vooral letten op het 
proces: wordt er goed naar onze inwoners geluisterd, kunnen alle inwoners meepraten, weten alle 
inwoners dat de discussies gevoerd worden, worden kennis en meningen van onze inwoners goed 
gebruikt? Hierbij is de mening van inwoners het belangrijkst, en niet de ideologie van een politieke partij. 
 

Meedoen aan de projecten 
Als er concrete plannen komen voor bijvoorbeeld het vergisten van mest, het plaatsen van veel 
zonnepanelen of het vervangen van een windturbine, dan wordt de rol van de gemeente veel 
belangrijker. De gemeente moet dan letten op bewustzijn, draagvlak en de ontwikkeling binnen de 
dorpen of stad. Het CDA Schagen wil dat er bij deze projecten gemiddeld genomen over alle projecten 
50% lokale participatie is. De eigen inbreng van geld in een project, moet voor 50% komen van lokale 
inwoners en bedrijven. Een commerciële ontwikkelaar brengt de andere helft van het benodigde “eigen 
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vermogen” binnen. Energiecoöperaties kunnen helpen om dit voor elkaar te krijgen en worden door de 
gemeente in contact gebracht met commerciële ontwikkelaars. Zo kunnen inwoners zelf verdienen aan 
duurzame energie. 
 

• Voor het CDA zijn alle technieken bespreekbaar, maar de mening van de inwoners is het 
belangrijkst.  

• Bij verduurzamingsvragen is het noodzakelijk dat wij allen constructief nadenken. Een “nee” 
kan niet meer. Een “nee” moet altijd gepaard gaan met een constructief alternatief. 

• Tot 2030 wordt gewerkt aan isoleren van woningen, de gemeente helpt met informatie en 
voorlichting. 

• Voor 2030 gaat minimaal één wijk of dorp de woningen niet meer verwarmen met aardgas. 
Dit experiment vindt plaats in een wijk of dorp waar er voldoende mensen vrijwillig mee 
willen doen. En daarvoor verwachten we rijkssubsidie te krijgen. 

• Nieuwe energieprojecten moeten gemiddeld genomen 50% lokale financiële participatie 
hebben. 

• De gemeente werkt naar een scenario toe, dat in Schagen in 2050 helemaal geen CO2 meer 
wordt uitgestoten. 

• Duurzame-energie-initiatieven steunen we op plekken waar draagvlak is. 

• De gemeente overlegt structureel met dorpsraden hoe inwoners bij de 
duurzaamheidsvraagstukken betrokken kunnen worden. 

• Kleine windturbines, lager dan 15 meter, mogen bij agrarische ondernemingen geplaatst 
worden. 

• Het CDA Schagen is tegen nieuwe grote windturbines, wel blijven we het gesprek over 
duurzame energie aangaan. 

• Zonneweides worden niet op rendabele agrarische gronden geplaatst, met uitzondering van 
de regeling dat 2 hectare zonnepanelen geplaatst mogen worden bij agrarische bedrijven 
voor de eigen energievoorziening en zonnepanelen op openbare gebouwen, woningen, 
bedrijfsgebouwen en landbouwschuren worden gepromoot. 
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Hoofdstuk 11 Agrarisch gebied 
 

Vitaal agrarisch landelijk gebied  
Inwoners hebben behoefte aan ruimte, groene ruimte, een behoefte die de afgelopen pandemieperiode 
heeft benadrukt. Ruimte is van onschatbare waarde voor ons allemaal in onze gemeente. Het biedt 
agrarische productie, landschappelijke gevarieerde schoonheid, recreatiemogelijkheden, leefbaarheid en 
schone lucht. Inwoners uit de verstedelijkte kernen biedt het de mogelijkheid om in contact te blijven met 
natuur en de agrarische bron van onze voedselproductie. Het CDA Schagen is zuinig op de beschikbare 
agrarische gronden in de gemeente, trots op onze boeren en maakt zich sterk voor een leefbaar 
platteland. Daarnaast is het CDA Schagen zich ervan bewust dat in de verstedelijkte kernen ook 
geïnvesteerd moet worden in groen, horizontaal of verticaal. Groen zorgt voor lucht voor ruimtelijk gevoel 
en is nodig om regenwater te absorberen.  
Het overgrote deel van onze gemeente bestaat uit gronden waar de landbouw diepgeworteld is. Deze 
gronden worden gebruikt om efficiënt en duurzaam het beste agrarische product van de wereld te 
produceren. In onze regio vinden agrariërs steeds opnieuw manieren om duurzamer te werken, 
gewasbeschermingsmiddelengebruik te reduceren en de uitstoot van stikstof te verminderen. Het werken 
aan een toekomstbestendige, duurzame agrarische sector met een eerlijk verdienmodel voor boeren 
vraagt om visie en keuzes. Het CDA Schagen stimuleert het stellen van de juiste randvoorwaarden om 
deze duurzame productie te faciliteren, zodat er duidelijkheid komt in beleid, en toekomstvisie voor de 
agrariër is.  
 
Ruimte staat onder druk door maatschappelijke opgaven van woningbouw, kringlooplandbouw, 
natuurherstel en het energievraagstuk. Steeds opnieuw wordt er gekeken naar agrarische 
productiegebieden. Het CDA Schagen wil agrarische gronden behouden voor land- en tuinbouw, en in 
samenspraak met de rentmeesters van de agrarische sector komen tot afstemming bij omzetten van 
bestemming, naar bijvoorbeeld woningbouw, voor het behoud van een vitaal agrarisch gebied.   
 
De rentmeesters van het land, de agrarische bedrijven, gaan met gezond verstand te werk, het 
boerenverstand. In de bedrijfsvoering wordt nuchter afgewogen, laat men zich niet meeslepen in de waan 
van de dag en houdt het oog gericht op de langere termijn, om de gronden met respect door te geven aan 
de volgende generatie. Daarnaast heeft de rentmeester historisch besef, er is kennis van datgene wat 
ervoor was en daardoor is er voeling met de geschiedenis van de mensen, de natuur en het land dat in 
‘bruikleen’ is voor het agrarisch bedrijf. Veel boerenfamiliebedrijven leven al generaties met dit besef. Ten 
derde heeft de rentmeester empathie met de ander. Hij heeft een warm hart voor diegene die hij op zijn 
weg ontmoet en het moeilijk heeft en hij houdt rekening met de draagkracht van mensen en hun 
leefomgeving. Dat is pas werkelijke duurzaamheid. Echt ‘duurzaam’ betekent immers: vervlochten met de 
menselijke leefomgeving. Deze alinea geeft de basis aan waarmee wij, CDA Schagen, met agrariërs 
spreken. 
 

• Het CDA blijft de agrariërs steunen bij de ontwikkeling van hun bedrijven. 
• Het CDA koestert de rol van agrariërs in het landschap. 
• Het CDA gaat zorgvuldig om met gebruik van agrarische gronden voor andere bestemmingen. 

 
Landbouw in de omgeving en huisvesting van medewerkers 
Schaalvergroting zet door in de agrarische sector. De kleinere boerenerven zullen vrijkomen. 
Verpaupering en oneigenlijk gebruik met soms zelfs criminele intenties ligt op de loer, als hier geen 
afspraken voor komen. Met het verdwijnen van de Ruimte-voor-ruimteregeling in Noord-Holland zullen 
nieuwe mogelijkheden bekeken moeten worden met de agrarische sector. De toekomstige bestemming 
mag de ontwikkeling van de agrarische sector niet belemmeren, om deze reden is beperkte woningbouw 
op boerenerven alleen wenselijk als hij niet binnen de milieucirkels van omliggende bedrijven ligt. 
 
Hand in hand met schaalvergroting neemt de vraag naar productiepersoneel toe. Steeds vaker zijn 
bedrijven genoodzaakt dit personeel in het buitenland te werven. Deze internationale medewerkers 



 Verkiezingsprogramma CDA Schagen 2022 – 2026 

36 
 

helpen oogsten verwerken en verdienen een eerlijk loon maar hebben ook recht op gecertificeerde 
huisvesting. We hebben veel te weinig nette slaapplekken voor hen, terwijl deze mensen zo ontzettend 
belangrijk voor onze gemeente zijn. Daarnaast wonen deze mensen nu op plekken waar we geen zicht 
hebben op de omstandigheden. De gemeente heeft een plicht om illegaliteit van huisvesting te 
voorkomen om uitbuiting tegen te gaan. Handhaving is daarbij een wezenlijk onderdeel, maar ook 
voldoende aandacht voor registratie. Op actieve agrarische bedrijven mogen maximaal 60 personen 
gehuisvest worden voor de eigen bedrijfsvoering. Daarnaast is er meer vraag en zijn er inmiddels 
zoekgebieden in de gemeente aangewezen waar meer mensen goede huisvesting kunnen krijgen. 
Belangrijk hiervoor is het draagvlak in de nabije omgeving.  
 
In onze gemeente zullen wij de agrariërs de mogelijkheid geven om te groeien naar de toekomst, zoals we 
alle bedrijven willen ondersteunen bij groei. 
 
Veeteelt, bloembollenteelt, akkerbouw, zaadveredeling, glastuinbouw een prachtige mix van een 
krachtige sector in onze gemeente. Onze boeren zijn ondernemers, rentmeesters en toptechnologen 
tegelijk die we vanuit het CDA Schagen willen steunen in hun bedrijfsontwikkeling. 
 

• Het CDA wil het renderend agrarisch areaal in Schagen behouden. 

• Het CDA wil dat gemeente en HHNK verzilting tegengaan van zoet slootwater langs het 
duingebied. 

• Het CDA wil dat er een goede vervanging van de ruimte-voor-ruimteregeling wordt ingevoerd om 
verpaupering door oude agrarische bebouwing tegen te gaan.  

• Het CDA wil goede en betaalbare huisvesting voor internationale medewerkers.  
 

Water 
Water is van levensbelang voor ieder mens. Samen moeten we ervoor zorgen dat de kwaliteit van 
drinkwater hoog blijft door het voorkomen van lozen van illegale middelen in het oppervlaktewater en de 
riolen. Ook schoon water in de sloten is van groot belang. Bescherming van inwoners voor het zoute 
water betekent niet alleen dat de duinbewaking in orde moet zijn. Het zoute water is een bedreiging voor 
de zoete binnenwateren. De zoete binnenwateren worden gebruikt als groeimiddel voor gewassen. 
Wanneer het zoutgehalte te hoog wordt, zal het telen van gewassen niet meer mogelijk zijn. In 
toekomstplannen moet de gemeente aandacht besteden aan dit groter wordende probleem in onze 
kustgemeente. De verantwoordelijkheid voor oplossingen ligt uiteraard grotendeels bij het 
hoogheemraadschap HHNK. 
 
Daarnaast zal onze gemeente, in afstemming met HHNK en agrarische grondbezitters, duidelijke 
afspraken moeten maken omtrent het schoonhouden van sloten. Het netwerk van sloten in ons gebied is 
aangelegd om de waterhuishouding te controleren. Dit vereist onderhoud aan sloten zodat het netwerk 
kan doen waarvoor het is aangelegd: water snel wegwerken als er veel valt. Dit netwerk kan prima 
gebruikt worden om ons te wapenen tegen extreme weersomstandigheden, die talrijker worden, mits de 
sloten schoon gehouden worden en er duidelijke en duurzame afspraken over frequentie en afvoer van 
bagger en overtollige beplanting worden gemaakt. Dit geldt ook voor de stad Schagen waar vissterfte is 
opgetreden in de sloten van Waldervaart en Hoep Zuid. Er wordt nu onnodig vaak met voertuigen langs 
sloten gereden voor het baggeren, van oudsher is de afspraak dat ieder zijn kant van de sloot onderhoud, 
maar goede afspraken tussen partijen maken afspraken over om de beurt de hele sloot baggeren 
mogelijk. 
 
• Efficiënt slotenbeheer vraagt afspraken tussen agrariërs, gemeente en HHNK. Het CDA vindt dat dit 

beter kan, omdat er nu soms een te slechte waterafvoer is van de velden naar de hoofdwaterwegen.  
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Hoofdstuk 12 Toerisme  
 

Belang van toerisme 
Schagen heeft met zijn kuststrook een enorme aantrekkingskracht op toeristen. Met daarbij een mooi 
achterland met het grootst aaneengesloten bloembollenareaal en veelzijdige natuurlandschappen, 
tezamen met een prachtige historische binnenstad met bloeiende middenstand, heeft onze gemeente 
een sterke troef in handen om gasten in onze gemeente een mooie vakantieperiode te kunnen bieden. Dit 
mooie aanbod zorgt in de vakantiepieken voor een verdubbeling van het normale inwoneraantal van de 
gemeente door de vele toeristen die van ons gebied komen genieten. De toeristische sector is van groot 
belang is voor de gemeente.  
 
De badplaatsen Groote Keeten, Callantsoog, Sint Maartenszee en Petten hebben elk hun eigen, unieke 
kwaliteiten. Het CDA Schagen zet in op het behoud van eigen identiteit en waar nodig versterking van het 
onderscheidend karakter van onze kustplaatsen. Dit onderscheidend karakter komt vanuit de eigenheid 
van de dorpen en haar dorpsbewoners. De ideeën van de lokale bevolking moeten zwaar meewegen in 
beslissingen en ontwikkelingen. Het CDA Schagen geeft de voorkeur aan lokale initiatieven boven die van 
grootschalige landelijke of internationale ketens. Bovendien moet te allen tijde de leefbaarheid voor de 
eigen bevolking in ogenschouw gehouden worden.  
 
• De toeristische sector is van groot belang voor onze gemeente 
• Het gratis parkeren is een sterk punt waarvoor het CDA Schagen zich zal blijven inzetten. 
• Voor groei van toerisme is draagvlak belangrijk en gaan lokale initiatieven voor landelijke ketens. 
• Het tarief Toeristenbelasting wordt voor 1 juli van ieder jaar vastgesteld. 

 
Callantsoog 
Callantsoog floreert als familiebadplaats waarbij de ondernemers goed inhaken op de bezoekers. CDA 
Schagen wil aandacht voor de infrastructuur in het dorp die het zwaar heeft door de blijvend groeiende 
stroom van toeristen. Iedereen moet zich veilig kunnen blijven verplaatsen van, naar en door het dorp. 
Recreatieve ontwikkelingen worden terughoudend ontvangen en alleen in overleg toegestaan, met de 
kanttekening dat zij niet ten koste mogen gaan van de ruimte die nodig is voor woningbouw voor 
dorpsbewoners.  
 

Petten 
Petten is bezig een enorme transformatie door te maken, van dorp achter de dijk naar badplaats in de 
duinen. Het resultaat zal een unieke strandbeleving zijn, aangevuld met een prachtig natuurrijk 
achterland, de Hondsbossche duinen en het unieke Pettemerbos. Lokale ondernemers zorgen voor mooie 
toeristische ontwikkelingen in het hele dorp en de directe omgeving die het CDA Schagen ondersteunt. De 
onderzoeksreactor zorgt voor een imagoprobleem bij met name een deel van de Duitse bezoekers. Het 
CDA Schagen is voorstander van de komst van Pallas, maar bij ontwikkeling van het terrein zal deze 
gedachte steeds meegenomen moeten worden. Een Experience Center voor Pallas, het 
Hoogheemraadschap, TNO, JRC, NRG en Curium brengt toerisme en onderzoek dichter bij elkaar. 
 

Sint Maartenszee 
In Sint Maartenszee is de ontwikkeling bij de duinrand in gang gezet. Er is hier geen dorpskern, de 
kruispunten vormen hier de spil in het toerisme. Het strand is hier goed zoals het nu is. Belangrijk is dat 
een groot deel van de toeristische accommodaties zich iets verder van de kuststrook bevindt. Het CDA 
Schagen wil graag dat de infrastructuur hier op orde gemaakt wordt voor de vele bewegingen van en naar 
het strand. Daarbij zou de aansluiting van het fietspaden netwerk door het Zwanenwater een enorme 
verrijking zijn. Wij zetten de uitvoering van de gebiedsvisie Sint Maartenszee voort. 
 

Groote Keeten 
Qua inwonersaantal de kleinste van de 4 kustdorpen. De omvang van het aantal toeristen vraagt in  deze 
buurtschap een goede afstemming met de lokale bevolking. Rust en ruimte in de natuur zijn hier de 
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kernwaarden en worden gevonden door inwoners en bezoekers. Omdat hier in 2007 al toe is besloten is 
het onomkeerbaar dat Boskerpark zal worden gerealiseerd, wel moet dit gebeuren met oog voor natuur 
en kwaliteit van accommodatie. Zeker bij deze ontwikkeling zal het CDA Schagen zich sterk maken voor de 
toegangswegen van en naar de toeristische accommodaties.  
 

De kust 
De toeristische trekpleister die de kuststrook is, wordt versterkt door de vele mogelijkheden landinwaarts. 
Zo bezoeken veel badgasten de stad Schagen en maken uitstapjes naar de dorpen. De vele fietsroutes en 
dag-recreatieve activiteiten zijn talrijk en waardevol. Zij versterken de beleving van onze prachtige 
gemeente.  
 
Huiseigenaren dienen ervoor te zorgen dat de woning permanent wordt bewoond en niet verhuurd wordt 
als tijdelijke accommodatie voor toerisme of arbeidsmigranten. Ook andersom geldt dat vakantieparken 
voor recreatie bedoeld zijn. Verloedering van vakantieparken door mengvormen van recreatie, 
permanente bewoning en accommodatie voor arbeidsmigranten moet zoveel mogelijk worden 
voorkomen.  
 
Het haventoerisme in de stad Schagen verdient extra aandacht, waarbij vooral een kwaliteitsslag gemaakt 
kan worden als de zuidkant wordt ontwikkeld. Camperplaatsen worden alleen op commerciële basis 
aangeboden. De strandveiligheid wordt door de reddingbrigades verzorgd; soms helpt de KNRM daarbij. 
 

Marktstad Schagen 
Stad Schagen is een topstad in de regio. Het gezellige en uitgebreide winkelaanbod, waar ondernemers je 
nog echt helpen. De smalle winkelstraatjes in het historische centrum met het gezellige marktplein als spil 
van vele zeer goede restaurants. De vele evenementen als Paasvee, Popweekend en Westfriese Folklore 
die een grote aantrekkingskracht hebben op bezoekers. Samen met de vriendelijke gastvrijheid van de 
inwoners zorgen zij voor een fijne sfeer in de stad. Het CDA Schagen wil doorgaan met Gastvrij Schagen 
Marktstad om samen de stad Schagen nog mooier maken.  
  
Echt Holland 
Vergelijkbaar met Schagen Marktstad wil het CDA Schagen ook de dorpen promoten voor het toerisme. 
Samen met een groep ondernemers rond Warmenhuizen is daar het initiatief Echt Holland ontstaan. Dit 
onderstreept de typisch Hollandse beleving die je in de dorpen kunt beleven, zoals bloeiende 
tulpenvelden, waterwerken en dijken, stolpboerderijen, fietsen, enz. Wij willen dit initiatief de ruimte 
geven om te groeien. 
 

Detailhandel 
Winkelen wordt anders ingevuld. Online shoppen heeft een grote vlucht genomen. Het CDA Schagen is 
van mening dat de detailhandel en marktfunctie zowel in de stad als in de dorpen zeker in stand moeten 
blijven. Publiek in de straten geeft leefbaarheid en saamhorigheid doordat mensen elkaar zien en 
spreken. Wij voorkomen dat detailhandel zich uit het centrum naar de industrieterreinen verplaatst door 
daar streng op te handhaven en geen vergunningen mogelijk te maken. Het zal de komende jaren een 
uitdaging worden om het huidige niveau van de detailhandel te behouden. Er zal goed gekeken moeten 
worden naar de veranderende wensen van de consument. De ondernemers zullen hierop gaan 
inspringen. Het CDA Schagen wil deze ondernemers zoveel mogelijk faciliteren om de detailhandel 
blijvend te laten floreren.  
 

Strand 
De kuststrook van Schagen is 14 kilometer lang. Het CDA Schagen is van mening dat dit strand één van de 
visitekaartjes is van onze gemeente en is uiterst tevreden wanneer in de 4 kustdorpen de blauwe vlag 
mag wapperen. Deze vlag is een internationaal symbool dat staat voor stranden die veilig, schoon en 
duurzaam zijn. Samen met de strandpaviljoenhouders dragen we er zorg voor dat deze criteria jaarlijks 
worden behaald.   
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Lokale aandachtspunten  
 

Verkiezingsprogramma per kern 

Schagen bestaat uit 25 dorpen en een stad. Elk van deze kernen heeft een eigen karakter, eigen 
omgangsvormen, eigen kwaliteiten en eigen krachten. Het past bij de traditie van het CDA Schagen om die 
eigenheid te erkennen en de wensen van elk dorp en elke wijk op zich te beschouwen. Wij maken geen 
eenheidsworst van elke kern, het CDA Schagen ziet ieders unieke kwaliteiten en helpt die nog verder tot 
bloei te brengen. Het noorden van Noord-Holland heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis met de  
Westfriese cultuur en de inpolderingen van onder andere de polder Zijpe. Er is een rijke agrarische traditie 
met een mentaliteit die veel werkgevers aan onze regio bindt. Daarenboven wordt onze samenleving 
versterkt door de aanwezigheid van wetenschappelijke instituten in de Pettemer duinen en grote 
zaadveredelaars rond Warmenhuizen en een grote toeristische sector. Veel knappe koppen uit deze 
vakgebieden versterken ook verenigingsbesturen in cultuur, sport en samenleving. Harde werkers en 
goede denkers, dat is kenmerkend gaan worden voor de samenleving in onze gemeente. Schagen is een 
veelzijdige gemeente met prachtig boerenland, een stadskern met regiofunctie, ’s werelds grootste 
bollentuin, unieke natuurgebieden bij de kust en een uitgestrekt strand. Elk jaar komen 
honderdduizenden toeristen op bezoek. Toch zijn wij niet gewend om dat met trots uit te dragen. We 
vinden het eigenlijk heel gewoon. 
 
• Het CDA Schagen onderkent de eigenheid en unieke kwaliteiten van alle kernen in de gemeente en 

steunt alle dorpen en de stad in gelijke mate. 
 
Stad Schagen  
• Gymvereniging Lycurgus Advendo moet een eigen onderkomen kunnen vinden in de stad als zij dat 

zelf willen organiseren en financieren.  
• Het timmerdorp moet kunnen rekenen op de steun van de gemeente.  
• De Westfriese Folklore blijven we financieel ondersteunen.  
• Marktstad Schagen blijven we promoten . 
• Wijkpanels worden gebruikt door de gemeente voor contact en klankbord met de wijken.  
• De gemeente steunt het project Jongeren gaan politiek, bij het Regius College.  
• Parkeren blijft in de hele gemeente gratis.  
• Het plan voor de groene traverse realiseren op de vrijkomende locatie van de Ark, waarbij de 

gemeente in overleg blijft met de omwonenden. 
• Muggenburg Zuid wordt onze volgende nieuwbouwwijk en krijgt een ontsluiting op de N245 zoals 

met de omwonenden afgesproken. 
• Op de locatie van Oudshoorn worden 128 appartementen gerealiseerd in het project De 

Veldwachter. 
• De kracht van de binnenstad behouden en versterken moet een continue beleidsdoel zijn, we 

concentreren winkels, horeca en voorzieningen in het centrum. Pas als het niet in het centrum kan, 
zoals verkoop van auto's of bouwmaterialen, dan naar de industrieterreinen.  

• Het CDA Schagen blijft zich inzetten voor veilige routes naar de scholen. 
• We willen een doorfietsroute, een snelle fietsverbinding, tussen Schagen en Alkmaar. 
• Het combineren van meer sportieve functies op Groenoord juichen wij toe. 
• De markt in Schagen nog meer focussen op kwaliteit en lokaal product om nieuwe doelgroepen aan 

te spreken.  
• Het zwembad blijft open, de gemeente start met renovatieplannen omdat het huidige gebouw aan 

het einde van de technische levensduur komt. 
• De bibliotheek blijft open.  
• Het wijkcentrum van Waldervaart wordt opgeknapt, te beginnen bij het nieuwe schoolgebouw, 

waarbij de wensen van de bewoners, scholen, winkels en andere gebruikers voorop staan.  
• Beter onderhoud van straten, fietspaden, voetpaden en groen.  
• Paasvee kan blijven rekenen op steun van het CDA Schagen.  
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Warmenhuizen  
• Snel bouwen van 153 woningen aan de Remmerdel, we zijn trots op dit belangrijke project voor het 

dorp en gaan samen met de nieuwe bewoners genieten van het bouwproces.. 
• De komende jaren starten met de bouw van zo’n 80 woningen tussen de Dergmeerweg en de 

Harenkarspelweg. 
• Starten met de voorbereiding van de volgende bouwlocatie voor minimaal 100 woningen. 
• Wij zoeken budget voor de herinrichting van de Dorpsstraat in overleg met de dorpsraad. 
• Het pleintje voor het dorpshuis willen we gezelliger maken, liefst zonder parkeerplaatsen en hagen. 
• SeedValley blijven faciliteren in verdere groei. 
• Bedrijven mogen groeien, we willen uitbereiding van Oudevaart-Zuid om groei mogelijk te blijven 

maken. 
• Het CDA Schagen blijft zich inzetten voor veilige routes naar de school.  
• Bibliotheek en zwembad behouden. 
• Een locatie vinden voor zwemschool De waterdieren, zodat er weer zwemlessen in de buurt komen. 
• Blijvende ondersteuning van de sportvoorzieningen. 
• De Diepsmeerweg opwaarderen tot LZV-route, met aansluiting op de N504, inclusief vrij liggend 

fietspad. 
• Opknappen van de fietsroutes rond het dorp. 
• Het timmerdorp moet kunnen rekenen op de steun van de gemeente. 
• De kermis de komende jaren weer groots vieren in het dorp. 
• Het Huisweidfestival kan op steun van het CDA Schagen blijven rekenen. 
• Beter onderhoud van straten, fietspaden, voetpaden en groen. 

 
Tuitjenhorn 
• Woningbouw Bogtmanweg in samenspraak met groepen jongeren en senioren die CPO’s gestart zijn. 
• Starten met het voorbereiden van de volgende nieuwbouwwijk voor de middellange termijn. 
• De Koorndijk wordt nu eindelijk aangepakt. Daarna volgen de Kalverdijk en Dorpsstraat die ook aan 

renovatie toe zijn. 
• In het ontwerp voor de nieuwe Dorpsstraat wordt rekening gehouden met een pleintje tussen Ahoj, 

school, bakker en slager, hier kan Ahoj ook een gezellig terrasje inrichten en kunnen feesten 
georganiseerd worden. 

• Mogelijk maken van de verbindingsweg tussen de Dergmeerweg en de Dijken om de Kalverdijk te 
ontlasten. 

• CDA Schagen werkt mee aan de tweede fase van het Roockershuyspark. 
• Bibliotheek en zwembad behouden. 
• Het CDA blijft zich inzetten voor veilige routes naar de school. 
• Als het kinderdagverblijf verplaatst naar de school, kunnen in het gebouw aan de Oostwal 

appartementen komen. 
• Een locatie vinden voor zwemschool De waterdieren, zodat er weer zwemlessen in de buurt komen. 
• Blijvende ondersteuning van de sportvoorzieningen. 
• Meer bankjes in het dorp om af en toe te kunnen rusten bij een wandeling. 
• Opknappen van de fietspaden rond het dorp. 
• Het timmerdorp moet kunnen rekenen op de steun van de gemeente.  
• De kermis de komende jaren weer groots vieren. 
• Beter onderhoud van straten, fietspaden, voetpaden en groen. 

 
Waarland 
• Waarland moet kunnen blijven groeien, wij steunen de diverse woningbouwprojecten voor koop en 

sociale huur . 
• Woningbouw voor de senioren in het dorp is ook belangrijk, mogelijk in de vorm van een hofje. 
• Bernadetteplantsoen renoveren zodat er meer appartementen komen, gericht op senioren. 
• Blijvende steun voor het zwembad. 
• Blijvende steun voor de sport. 
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• Blijvende steun voor  het carnaval in Waarland. 
• Uitbereiding van het industrieterrein moet nu echt gaan gebeuren. 
• De Posthoorn omzetten naar woningen. 
• Achter de Posthoorn mogen tiny houses gerealiseerd worden, de jeugd in het dorp is daarmee bezig, 

mogelijk aangevuld met reguliere woningbouw. 
• Rondje Waarland meer promoten. 
• Blijvende steun voor Badpop. 
• Het timmerdorp moet kunnen rekenen op de steun van de gemeente. 
• Beter onderhoud van straten, fietspaden, voetpaden en groen. 

 
`t Zand  
• Voortvarend verder bouwen aan de 278 woningen in ’t Zand-Noord. 
• Andere, kleinschalige, woningbouw blijft ook mogelijk. 
• Blijvende steun voor de sport. 
• Het CDA Schagen blijft zich inzetten voor veilige routes naar de school.  
• Het timmerdorp moet kunnen rekenen op de steun van de gemeente. 
• Beter onderhoud van straten, fietspaden, voetpaden en groen. 
• Doorzetten van ‘de huiskamer voor ontmoeting’ voor ouderen. 
• De Multitreffer kan bij de renovatieplannen rekenen op steun van het CDA Schagen. 

 
Callantsoog en Groote Keeten 
• De 17 huurwoningen aan de Denneweg worden wat het CDA Schagen betreft snel gebouwd, 

Callantsogers hebben voorrang bij de toewijzing van de woningen. 
• Het CDA Schagen omarmt het plan om  de sportzaal, het dorpshuis en de sportkantines te 

combineren in een nieuw gebouw op een van de twee voetbalvelden. Daar kunnen dan ook 
woningen gerealiseerd worden en op de huidige locatie van Kolfweid kunnen appartementen komen. 

• Wij willen snel woningbouw op de locatie van de noodcamping aan de Abbestederweg, woningen 
hier blijven we zien als voorwaarde om aan de noordkant van het perceel recreatie mogelijk te 
maken. 

• Het watersportpaviljoen noordelijk op het strand moet ruimte krijgen. 
• Beter onderhoud van straten, fietspaden, voetpaden en groen. 
• Blijvende steun voor de sport. 
• Veilig voetpad naar het Zwanenwater, zo mogelijk betrekken we hier ook een calamiteitenontsluiting 

van de wijk bij. 
• Hyksos behouden voor de jeugd. 
• Terughoudend met nieuwe recreatie, woningbouw voor inwoners gaat voor . 

 
Schagerbrug 
• Wij gaan genieten van de realisatie van 57 mooie woningen bij Buitenvaert, zo mogelijk met voorrang 

voor Schagerbruggers bij loting. 
• Schagerbrug krijgt een timmerdorp, wij steunen dit initiatief voor de jeugd in het dorp van harte. 
• We willen snel bouwen met de jongeren en woningbouwvereniging aan het plan Dijkzicht (oude b-

veld). 
• We blijven zoeken naar woningbouw op middellange termijn.  
• Zwaar verkeer zoveel mogelijk buiten het dorp houden. 
• Blijvende steun voor sportpark Molentocht. 
• Blijvende steun voor toneelvereniging OEK in dorpscafé. 
• Met het HHNK in gesprek gaan om adequaat onderhoud van de kanoroute voor elkaar te krijgen. 

 
Petten  
• We blijven ondanks alle tegenslag werken aan een volwaardige badplaats Petten. 
• Op het strand willen we snel huisjes en paviljoens. 
• Snel realiseren van Petten Plaza, dit heeft te lang geduurd. 
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• Wij steunen het plan om woningbouw mogelijk te maken op de voetbalvelden en volkstuinen in 
combinatie met het HHNK terrein, waarbij de beste plek voor woningbouw en deze voorzieningen in 
overleg met het dorp wordt bepaald.  

• Camping Corfwater en Huis ter Duin gaan Petten een flinke recreatieve impuls geven, dat steunen 
wij. 

• Over camping Corfwater komt een openbaar toegankelijke route tussen strandopgang en dorpsplein. 
• We willen vorm geven aan het Experience centre bij de strandopgang, waar het verhaal van 

energietransitie en innovatie in bestralingsmedicijnen verteld wordt aan toeristen en bezoekers. 
• We blijven aandacht vragen voor de te lange aanrijtijden van ambulance en brandweer naar Petten. 
• Pallas en het verdere wetenschappelijk onderzoek op de Energy & Health Campus kunnen op onze 

volledige steun rekenen. 
• Beter onderhoud van straten, fietspaden, voetpaden en groen. 

 
Dirkshorn en Stroet 
• Wij willen een nieuwe woonwijk ten noorden, achter de Hornhoeve. 
• In overleg treden met de volkstuinvereniging over verplaatsing zodat daar starterswoningen kunnen 

komen. 
• Het timmerdorp moet kunnen blijven rekenen op de steun van de gemeente. 
• Beter onderhoud van straten, fietspaden, voetpaden en groen.  
• Blijvende steun voor de sport. 

 
Sint Maarten 
• Dankzij de inzet van het CDA komt er een prachtige nieuwe school in het dorp, de Zwerm gaat 

bouwen! 
• Serieus werk maken van een oplossing voor het zware verkeer door het dorp.  
• Bij de Rode Kool komen 32 woningen voor jonge gezinnen. 
• Ten zuidoosten van de Rode Kool willen wij een nieuwe woonwijk van nog 50 woningen. 
• Blijvende steun voor de carnavalstraditie in Sint Maarten. 
• Beter onderhoud van straten, fietspaden, voetpaden en groen.  
• Blijvende steun voor de sport. 

 
Oudesluis 
• Huurwoningen bouwen op de locatie van het handbalveld. 
• Woningbouwlocatie op de oude timmerfabriek doorzetten. 
• Doorzetten vaarroute Groote Sloot inclusief openen sluis in het vaarseizoen. 
• Beter onderhoud van straten, fietspaden, voetpaden en groen.  
• Blijven steunen van het zwembad, de MFR en de jeugdsportpromotie. 

 
Burgerbrug en Burgervlotbrug 
• CDA Schagen heeft een goede lobby voor uitvoering van de plannen voor de veiligheid van de N9, 

inclusief omlegging van het verkeer achter Burgervlotbrug langs, dit conform het plan van 
Rijkswaterstaat dat dankzij het CDA in de Tweede Kamer is opgesteld. 

• We steunen het CPO-project achter de school. 
• Wij blijven knokken voor de vaste oeververbinding in Burgervlotbrug . 
• We steunen de plannen van Kramer voor woningbouw op die locatie. 
• De appartementen boven restaurant De Brugwachter mogen van het CDA permanent bewoond 

worden door bijvoorbeeld jongeren uit het dorp. 
• Bij de locatie Oldskoel mag deze voorziening blijven, als het een andere functie krijgt, doen we dat in 

overleg met het dorp. 
• Beter onderhoud van straten, fietspaden, voetpaden en groen.  
• Onderzoeken of verlichting van het fietspad Burgerweg richting de Westfriese Omringdijk haalbaar is. 
• Blijvende steun voor de sport. 
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Sint Maartensbrug 
• De vloer van de sportzaal is verkeerd aangelegd en geeft al jaren overlast. Wij vinden dat de 

gemeente verantwoordelijkheid moet nemen en de vloer moet vervangen. 
• Realisatie sociale woningbouw bij de oude schoollocatie en koopappartementen / huisarts in de 

oude school na renovatie. 
• Onderzoek naar jongerenappartementen boven het schoolgebouw van De Brug. 
• Onderzoek naar de volgende bouwlocatie voor groei van het dorp, bijvoorbeeld zuid-oost.  
• Beter onderhoud van straten, fietspaden, voetpaden en groen.  
• Blijvende steun voor de sport. 

 
Kalverdijk 
• Geheel renoveren van de Kalverdijk, inrichten als fietsstraat (fiets heeft voorrang, auto alleen 

langzaam rijden) in overleg met de bewoners. 
• Het CDA Schagen wil de verbinding tussen de Dijken en Dergmeerweg weer oppakken om Kalverdijk 

te ontlasten 
• Blijvende steun voor de speelweide. 

 
Eenigenburg 
• Niets veranderen in het mooie dorp. 
• Blijven steunen van het museum Eenigenburg. 
• Opwaarderen van het gebruik van ‘t Huys te Nuwendore. 

 
Sint Maartensvlotbrug 
• Het CDA heeft in de gemeente en Tweede Kamer gepleit voor een onderzoek naar een veiliger N9. 

Daar is ook de omlegging rond Sint Maartensvlotbrug weer uit gekomen. Wij gaan voor een veilige 
N9 en lobbyen bij het Rijk voor geld om dit waar te gaan maken. 

 
Sint Maartenszee 
• Renovatie Zeeweg geeft het dorp meer sfeer. 
• Deel Zeeweg tussen Belkmerweg en Westerduinweg toeristisch verfraaien en betere wandel- en 

fietsverbinding. 
• Onderzoek ruiterverbindingen door het dorp. 
• Realiseren ‘ommetjes’ voor wandelroutes naar strand en duinen vanaf de recreatieparken. 
• Bankjes voor ‘rustpunten’ op de Burgemeester Breebaartweg. 
 

`t Rijpje, Schoorldam, Groenveld, Valkkoog, Krabbendam  
• Deze dorpen vragen vooral behoud van het eigen karakter en de komende jaren geen specifieke 

ingrepen. Wel zetten we bij Krabbendam de steun voor het behoud van het schuurkerkje voort en zal 
er in Schoorldam beperkte woningbouw komen. ’t Rijpje vraagt vooral goed onderhoud van het 
fietspad en de speeltuin. 
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Bijlage: achtergrond bij de standpunten van het CDA Schagen 
 
Voor ons, CDA Schagen, is het CDA hoofdzakelijk een samenwerkingsverband van lokale CDA-partijen. 
CDA Schagen kijkt anders tegen de samenleving aan dan bijv. CDA Maastricht, CDA Groningen of CDA 
Amsterdam. Dit vinden we prima, want Schagen is ook anders dan Maastricht, Groningen of Amsterdam.  
Het CDA is daardoor een brede volkspartij die gelooft in een samenleving waarbij mensen oog voor elkaar 
hebben en bijdragen aan elkaars welzijn. Zo’n gemeenschap uit zich op verschillende manieren. Denk 
bijvoorbeeld aan een dorp of stad, of een wijk daarvan, waar mensen zich verbonden voelen. Maar ook bij 
een vereniging of binnen een familie is er het gevoel van samen. Al die gemeenschappen hebben hun 
eigen waarden en specifieke kenmerken. Het CDA Schagen streeft er naar om binnen de gemeente recht 
te doen aan de verschillende belangen van mensen en hun gemeenschappen. Het juiste evenwicht te 
vinden tussen die belangen is naar onze mening waardevoller dan het rechtlijnig streven naar “rechtse” 
(liberaal) of “linkse” (socialistisch) standpunten. Het CDA streeft naar verbinding. Voor elkaar, met elkaar. 
Wij stellen het gemeenschappelijk belang voorop. Daarbij zoeken we naar overeenkomsten en het juiste 
evenwicht tussen verschillende belangen. Uiteindelijk nemen we een democratisch besluit, rekening 
houdend met mogelijk ongunstige gevolgen voor een minderheid. De ideeën van het CDA zijn gebouwd 
op vier pijlers: 
 
Gespreide verantwoordelijkheid 
Voor het CDA begint politiek met de erkenning van het maatschappelijk initiatief. Buurtverenigingen, 
sportclubs, scholen, geloofsgemeenschappen, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke 
bijdrage aan de samenleving. Volgens onze visie kan een goed functionerende samenleving niet zonder 
maatschappelijke organisaties. Het maatschappelijk middenveld zorg voor binding en verbinding, het 
vormt het cement van de samenleving en voorkomt dat zij uiteen valt. De overheid geeft al die 
verschillende mensen en organisaties het vertrouwen en de ruimte om hun bijdrage te leveren. Niet alles 
moet in wetten en regeltjes worden gegoten. Steeds meer CDA’ers vinden hun inspiratie in de uitwerking 
van de normen en waarden in onze hedendaagse maatschappij, los van welke levensbeschouwing dan 
ook  
 
Publieke gerechtigheid 
Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke 
waardigheid: De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare 
overheid die grenzen stelt en onrecht bestrijdt is nodig om ruimte te scheppen voor al het goede dat 
mensen in de samenleving tot stand kunnen brengen. De overheid moet rechtvaardig zijn. Ze moet in 
haar optreden recht doen aan alle facetten van het mens-zijn, en op die verantwoordelijkheid 
aanspreekbaar zijn. De overheid heeft een bijzondere verantwoordelijkheid als het gaat om de zorg voor 
wie kwetsbaar en afhankelijk zijn. 
 
Solidariteit 
Het begrip naastenliefde roept ons op te zorgen voor kwetsbaren in de samenleving. Betrokken inwoners 
versterken de onderlinge verbondenheid: Niet alleen betrokkenheid tussen generaties, maar ook tussen 
arm en rijk. We leven niet alleen voor onszelf, maar zijn pas mens door mét elkaar te leven. Wie geraakt is 
door het lot van de ander, kan niet anders dan in beweging komen. Persoonlijke geraaktheid gaat daarom 
vooraf aan de bereidheid tot financiële of andere hulp. Daarbij garandeert de overheid een basis van 
sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. Ook in door de overheid 
georganiseerde hulp moet die persoonlijke factor weer zichtbaar en voelbaar worden gemaakt. 
 
Rentmeesterschap 
De term rentmeesterschap verwijst naar het woord rentmeester die voor de eigenaar een goed beheert 
en er de administratie over voert, om het uiteindelijk weer in de handen van de eigenaar over te geven en 
verantwoording af te leggen over het beheer. Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties 
voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor elkaar, voor dieren, voor de schepping, voor de toekomst. Dat 
vraagt dat we ook in onze omgang ermee, verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd. 


