“Vooruitgang door vernieuwing”

CDA Uitgeest, 2018 – 2022

“We hebben de natuur en de cultuur geërfd van onze (voor)ouders en te leen van de mensen die
na ons komen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd, ook op
financieel gebied. Beheren en beheersen zijn niet voldoende. Om een betere samenleving achter
te laten zijn creativiteit en innovatie nodig.” 1
Bovenstaande is één van de belangrijkste uitgangspunten van het landelijke CDA en
wordt door de Uitgeester afdeling van de partij van harte ondersteund!
Daarom gaat het CDA in Uitgeest voor:

Vooruitgang door vernieuwing!
Vooruit, op gebied van wonen, onderwijs , economie, toerisme, recreatie, vrije
tijd en infrastructuur, met als doel Uitgeest ook in de toekomst voor alle
inwoners een aantrekkelijke woonplaats te laten zijn.

Onze speerpunten hierbij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Onderwijs: goed onderwijs in een moderne school. Een Integraal Kind
Centrum op een ruime, centrale locatie, met alle faciliteiten onder één dak.
Buitenschoolse opvang voor kinderen tot 13 jaar, tot 18.30 uur.
Woningbouw: in 2025 is er voor alle inwoners plaats in Uitgeest, of u nu jong
of oud bent, alleen woont of samen met uw gezin.
Nieuw Geesterheem: een nieuw, eigentijds zorgcentrum op een nieuwe
locatie waar bewoners comfortabel kunnen wonen en goede zorg
gewaarborgd is.
Handhaving: een veilig en leefbaar dorp, waarbij consequent wordt
opgetreden tegen fout parkeren, vandalisme en drugsmisbruik, overlast van
hangjongeren en alcoholgebruik op straat.
Stationsgebied: een mooi en veilig station met een extra open verbinding
tussen het Oude Centrum, De Koog, de Waldijk en de Kleis.
Economie: het faciliteren van de ondernemers in ons dorp. Behoud van
winkels in ons centrum. Een goed ondernemersklimaat.
Toerisme, recreatie en vrije tijd: de kleinschalige ontwikkeling van de
zuidoever van het Uitgeestermeer, de aanleg van het Plankenpad en
stimulering van sport.
Sociaal domein: toegankelijke zorg voor jongeren, ouderen en nieuwe
Uitgeesters. Met zijn allen in één diverse gemeente.
Klimaat, infrastructuur en milieu: rentmeesterschap, oftewel; zorgvuldig met
ons mooie dorp en omgeving omgaan, toekomstgericht.

https://www.cda.nl/standpunten/uitgangspunten/
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Onderwijs
Alle politieke partijen in
Uitgeest zijn het er over eens
dat de Binnenmeer-, de
Molenhoek- en de
Vrijburgschool dringend aan
vervanging toe zijn. Dit heeft
geresulteerd in een
raadsbesluit waarin is
vastgelegd dat er een
Integraal Kind Centrum (IKC)
zal worden gerealiseerd.
Het IKC biedt niet alleen ruimte voor 500 leerlingen, er zijn ook voorzieningen zoals
buitenschoolse opvang, theater- en muziekeducatie, fysiotherapie, logopedie,
jeugdbibliotheek etc.
Kortom, een multifunctioneel gebouw, alles onder één dak, in een groene omgeving,
dat ook na schooltijd gebruikt kan worden.
Het CDA houdt net als de stichting Tabijn vast aan het ijsbaanterrein als beste locatie
voor het IKC. Dit terrein biedt als enige de ruimte om een compleet IKC te bouwen,
inclusief een nieuwe sporthal die de huidige Meet zal gaan vervangen en voldoende
groene ruimte voor spel en buitensport. Ook is er voldoende ruimte om een
passende infrastructuur te creëren, waarbij nadrukkelijk rekening gehouden dient te
worden met de verkeersveiligheid en parkeergelegenheid.

Woningbouw
Het CDA heeft een duidelijke visie wat betreft woningbouw: in 2025 zijn er voldoende
betaalbare huur- en koopwoningen gerealiseerd. Nieuwbouwwoningen zijn
afgestemd op de woonbehoeften van de mensen die er gaan wonen, waarbij er
voldoende aandacht is voor jongeren, gezinnen en ouderen. Voor wat betreft
kwetsbare mensen zijn er voldoende mogelijkheden om midden in de samenleving in de eigen wijk - te wonen en zorg te ontvangen. Ook de kwaliteit van bestaande
woningen is op peil, waarbij wordt ingezet op het verduurzamen van bestaande
woningen bijvoorbeeld door isolatie.
De provincie heeft strenge randvoorwaarden gesteld met betrekking tot locaties
waar nog gebouwd mag worden binnen onze gemeentegrenzen (niet in het groene
buiten gebied en niet in geluidszones). Binnen deze randvoorwaarden heeft de
gemeente wel de vrijheid om een keus te maken betreffende het aantal en soort
woningen dat de komende jaren in Uitgeest gebouwd gaat worden. Het CDA wil niet
elke groene plek in ons dorp bebouwen, maar alleen waar het kan, waarbij de
oorspronkelijke omgeving zoveel mogelijk intact moet blijven.
De zogenaamde “kassen van Baars” aan de Geesterweg bieden ruimte voor
nieuwbouw. Daarnaast kunnen er met de bouw van het IKC ook woningen
gerealiseerd worden op de plaats van de Binnenmeer-, Vrijburg-, Molenhoek-, en
Paltrok school. Betaalbare woningen voor starters, levensloopbestendige woningen
voor gezinnen (eenvoudig aanpasbaar op toekomstige woonwensen) en
seniorenwoningen in de buurt van het Nieuwe Geesterheem. Door de gespreide
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ligging van deze locaties kunnen deze gevarieerd worden ingericht waarbij
burgerinitiatieven en participatie bij de ontwikkeling van de plannen dienen te worden
ondersteund. De herontwikkeling van de genoemde bouwlocaties inclusief de
herinrichting van het centrum dienen uiteraard duurzaam en toekomstgericht te
gebeuren, gericht op de volgende generaties Uitgeesters!

Nieuw Geesterheem
De CDA fractie heeft in het voorjaar van 2017 een bezoek gebracht aan het
verzorgingshuis Geesterheem. Dit gebouw, in het hart van ons dorp, voldoet
volstrekt niet meer aan de tegenwoordige eisen, zowel voor de bewoners als het
personeel. In het nieuwe centrumplan is voorzien dat er een Nieuw Geesterheem
gebouwd zal worden op de plaats van de oude bibliotheek en tuincentrum De Berk.
De oppositie heeft in september 2017 dit plan stil weten te leggen, en wil de
mogelijkheid laten onderzoeken om Geesterheem te herbouwen op de bestaande
locatie. Voor eigenaar VIVA is herbouw op de bestaande locatie economisch echter
niet haalbaar. Het zou ook betekenen dat de bewoners twee maal moeten verhuizen,
wat voor hen een te zware belasting vormt. Het CDA houdt daarom vast aan het
oorspronkelijke plan van bouwen op een nieuwe locatie, met in de directe omgeving
mogelijkheid tot het
bouwen van een aantal
woningen voor senioren
die zelfstandig kunnen
blijven wonen, maar
zonodig wel gebruik
kunnen maken van de
faciliteiten van het
zorgcentrum (restaurant,
medisch advies etc.).

Handhaving
Er is in Uitgeest te weinig politie beschikbaar om de bestaande wet- en regelgeving
te kunnen handhaven, waardoor steeds meer mensen de neiging krijgen om deze
regels niet serieus te nemen. Enkele voorbeelden zijn: roekeloos rijgedrag, parkeren
op plaatsen waar dat verboden is , vandalisme, brommen op fietspaden en in de
fietstunnel en alcohol- en drugsgebruik op straat en in openbare ruimtes. Het CDA
ondersteunt de jongerenwerker om overlast van hangjongeren aan te pakken en hun
een alternatief te bieden, bijvoorbeeld in jongerencentrum De Zien. Ook tegen het
voor langere tijd aanleggen van boten op plaatsen waar dit verboden is moet worden
opgetreden en ingegrepen. Wij pleiten daarom voor toezicht door bijzondere
opsporingsambtenaren (BOA’s) en voldoende budgettaire ruimte hiervoor. Voor wat
betreft de gemeentelijke begroting voor 2018 is hier mede op initiatief en aandringen
van het CDA in voorzien, maar om Uitgeest veilig en leefbaar te houden dient dit
structureel te gebeuren.
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Stationsgebied
In verband met de intensivering van
het spoorverkeer tussen Amsterdam
en Alkmaar zal het station en het
gebied er omheen opnieuw ingericht
worden. Het CDA wil deze
gelegenheid aangrijpen om van het
station en de tunnel die eronderdoor
loopt een omgeving te maken waar
iedereen zich veilig voelt.
-

-

De fietstunnel moet verbreed
worden met een gescheiden
voetgangersdeel. Deze tunnel
zorgt voor een goede verbinding tussen het Oude Dorp, De Koog, de Waldijk en
de Kleis.
Er moet cameratoezicht komen om het vandalisme tegen te gaan.
De overlast van brommers en hangjongeren in de fietstunnel moet worden
aangepakt.
De wachtkamer moet ‘s avonds open zijn.
De stationswinkel moet blijven. Eventueel uitgebreid met een aantal werk- en
studieplekken, of een kleine vergaderfaciliteit voor korte besprekingen. Maak
gebruik van de uitstekende ligging van het station!
Zowel het parkeerterrein voor auto’s als de fietsenstalling moet worden
uitgebreid. Pas bij voldoende ruimte in de fietsenstalling kan er worden
gehandhaafd en ingegrepen.
Wij vinden het belangrijk om de omwonenden en gebruikers bij de planvorming te
betrekken.

Economie
Net als in andere gemeenten staan de winkeliers in Uitgeest onder druk door de
opkomst van het online winkelen. Daarnaast is het voor Uitgeesters ook verleidelijk
om bij grotere centra in de omgeving te gaan winkelen. Door deze ontwikkelingen
verdwijnen kleinere winkels uit onze dorpskern. Het CDA streeft naar het behoud en
uitbreiding van de detailhandel in het centrum van ons dorp door het realiseren van
een gezellig centrum en dorpsplein.
Het CDA wil een goed ondernemersklimaat en economische activiteiten en
werkgelegenheid op het bedrijventerrein stimuleren.
Van oudsher heeft het CDA veel affiniteit met de agrarische sector en onderhoudt
intensief contact met agrarische ondernemers in en om Uitgeest, onder meer door
bedrijfsbezoeken en gesprekken. Wij vinden de rol van de agrariërs van groot belang
bij het beheer van het landschap en het aantrekkelijk houden van de groene
omgeving van het dorp!
Wij hebben ambitieuze plannen om het leven in ons dorp nog beter te maken, maar
wij maken geen plannen zonder dat daarvoor een gezonde financiële dekking is.
Ook willen wij de uitgaven van de gemeente niet zodanig verhogen dat daardoor de
WOZ-belasting verhoogd moet worden. Het CDA heeft de afgelopen 8 jaar
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wethouders geleverd voor financiën, die er toe hebben bijgedragen dat de
gemeentefinanciën op dit moment gezond zijn. Wij willen dit ook graag zo houden.

Toerisme, recreatie en vrije tijd
Het CDA heeft het initiatief gelanceerd voor de aanleg van het zogenaamde
Plankenpad. Een wandelpad door de polder, vanaf de Waldijk via de rand van het
Binnenmeer en het oude dorp door de Broekpolder naar Busch en Dam. Het pad zal
lopen door het agrarisch gebied (uiteraard in overleg met landeigenaren), dus géén
verhard pad , maar gewoon wandelen langs een met paaltjes aangegeven route tot
aan het sinds kort bewoonde fort “KIJK” bij Krommeniedijk.
Het CDA ziet graag tijdelijke aanlegplaatsen voor passanten met boten in de oude
gemeente haven met een ligplaats voor
een maximaal aantal dagen, waarbij
optredend gehandhaafd moet worden.
Deze passanten kunnen dan bijvoorbeeld
hun inkopen doen in het centrum van het
dorp of een wandeling maken door de
historische delen van Uitgeest. Om het
gemeentehavengebied aantrekkelijker te
maken worden de eerste stappen
inmiddels genomen, bij de herinrichting
van de Meldijk en Sluisbuurt.
De unieke ligging aan het Uitgeestermeer biedt nog volop ruimte aan ontwikkeling
van recreatieve, watersport gerelateerde initiatieven. Het CDA is voor recreatieve
ontwikkeling van de Zuidoever van het Uitgeestermeer. Er liggen kansen op het
erfgoedpark voor kleinschalige ontwikkeling. Ook de jachthavens en campings zullen
wij ondersteunen in vooruitgang en vernieuwing.
Het CDA stimuleert sport. In overleg met de IJsclub en omwonenden dient er
gezocht te worden naar een alternatief voor de ijsbaan, waar buiten de winterperiode
ook activiteiten plaats kunnen vinden. Het CDA is vóór het in stand houden van het
zwembad met behulp van vrijwilligers. De subsidie aan verenigingen en leeslokaal
moet zoveel mogelijk worden gehandhaafd en wij ondersteunen de activiteiten van
de Stichting Uitgeester Senioren (SUS).
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Sociaal domein
Sinds enkele jaren vervult de gemeente middels de WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning) een belangrijke rol bij de begeleiding en ondersteuning van
inwoners die het “niet alleen kunnen trekken”, voor korte of langere tijd. Dit dient
zorgvuldig, efficiënt en kostenbewust te gebeuren en gelukkig kan hierbij ook worden
teruggevallen op de expertise binnen het BUCH verband.
Mantelzorgers verdienen onze aandacht , waardering en ondersteuning.
Buurtcontactpersonen spelen een belangrijke rol bij contacten tussen bewoners
onderling, of contacten met de gemeente. Ook hebben zij een signalerende functie.
Denk hierbij aan inwoners die dreigen te vereenzamen, misschien psychische zorg
nodig hebben, of gewoon wat extra aandacht of zorg behoeven.
Er is voldoende aandacht voor jeugd en jongeren en er wordt zoveel mogelijk
voorkomen dat “het mis gaat”. Voorkomen is beter dan genezen! Ook hier wordt
samengewerkt met de andere BUCH gemeentes.
Het CDA staat achter de ondersteuning aan de SUS en heeft dit ook kenbaar
gemaakt aan het College van B&W. Het CDA stimuleert vrijwilligersactiviteiten
gericht op het helpen van nieuwe buitenlandse inwoners in ons dorp zoals het leren
van de Nederlandse taal en cultuur en heet deze nieuwe inwoners een hartelijk
welkom.
Zorg voor elkaar is bij het CDA geen loze kreet en iedereen wordt actief betrokken!

Klimaat, infrastructuur en milieu
Het CDA staat voor goed rentmeesterschap, dat wil zeggen dat wij een mooi dorp
willen blijven, dat wij door kunnen geven aan de volgende generaties. Met behoud
van het goede en het streven om het nieuwe duurzaam te maken. Het streven is om
nieuwbouwplannen zonder gasaansluitingen en energieneutraal te realiseren. Ook
het nieuw te bouwen IKC wordt voor wat betreft het CDA energieneutraal in een
mooie, groene omgeving. Daar willen wij graag in investeren.
Ook is het CDA voorstander om in samenwerking met de BUCH gemeenten
uitvoering te geven aan het gasloos maken van de bestaande woningen en het
stimuleren van energiebesparende maatregelen voor de bestaande woningen. Dit
alles uiteraard in overleg en samenwerking met de bewoners/eigenaren.
Daarnaast wil het CDA verdergaande gescheiden inzameling van huisafval door
samenwerking en verder onderzoek in BUCH verband, met als streven 75%
afvalscheiding en maximaal 100kg restafval per huishouden in 2020. De
afgiftefaciliteiten op de Gemeentewerf spelen hierbij een belangrijke rol en zullen wat
het CDA betreft blijven bestaan.
Verder zal het CDA zich blijven inzetten om samen met het Hoogreemhaadschap de
juiste maatregelen te nemen op het gebied van de ruimtelijke ordening t.a.v.
wateroverlast, watertekort en waterkwaliteit.
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Uitgeest is centraal gelegen in de regio, met de snelweg A9, de provincialeweg
N203 en treinverbindingen in de directe nabijheid. Boven ons vliegen dag en nacht
de vliegtuigen van en naar Schiphol. De Uitgeester bevolking en economie profiteren
hiervan, maar ervaren ook de overlast, vooral van de nachtvluchten. Het CDA stelt
zich constructief op, maar is wel zeer kritisch ten aanzien van de uitbreidingsplannen
van Schiphol, de aanleg van de treinopstellocatie langs de N203 en andere
infrastructurele ontwikkelingen in en rond Uitgeest. Het CDA wil forse compensatie
van de genoemde overlast, dus bij verbreding van de A9 zal dit door ondertunneling
moeten gebeuren, en de N203 (Provinciale weg) mag niet nog drukker worden.
Het CDA is een actieve deelnemer in de discussies hierover, en maakt dankbaar
gebruik van de goede contacten en expertise van de provinciale en landelijke
bestuurders binnen de partij. Dat is een van de voordelen als je deel uit maakt van
een grote, landelijke partij!
Er staat in Uitgeest de komende jaren veel te gebeuren, het CDA wil hier
een rol in spelen en actief meedoen, want we willen wèl vooruit!
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