DEMOCRATEN BEVERWIJK
De Lokale Partij

Het gaat gebeuren bij U in de Buurt !
De komende jaren gaan we besluitvorming voor de omslag naar “Van het Gas Af” maken.
Een transitie met heel veel gevolgen en hoge kosten. Maar het kan veel goedkoper. Wij
hebben de afgelopen ruim 2 jaar een waterstof alternatief onderzocht. Lees ons document
hierover, welke te vinden is op http://www.DemocratenBeverwijk.nl.
Daarnaast blijft de kwaliteit van leven in jouw buurt altijd van belang.
Jezelf of een ander verder helpen, maakt gelukkig. Samen, met elkaar in de eigen omgeving.
Het einde van de verzorgingsstaat dwingt ons om meer zelf te doen, dat leidt tot onverwacht
mooie initiatieven. Door inwoners voor inwoners, te beginnen in de eigen buurt.
Burenhulp wint aan status. Normaal elkaar gedag zeggen op straat. Je buren weer leren
kennen. Elkaar ondersteunen waar nodig of aandacht geven, het is zo eenvoudig en geeft
een groot effect. Buurten nemen vaker dan voorheen initiatieven om samen het leven en de
woonomgeving prettiger, mooier en veiliger te maken, op eigen kracht.
Met zo nu en dan waar nodig steun van de gemeente. Een gemeente die er is VOOR haar
inwoners. Dit vraagt om veranderingen.
Steun ons om deze veranderingen waar te maken !
Kies Lijst 8 , Democraten Beverwijk
Met vriendelijke groet,
Karel Hazeveld
Beverwijk, februari 2022
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DEMOCRATEN BEVERWIJK
De Lokale Partij
Programma 2022 – 2026
Democraten Beverwijk vindt het belangrijk dat elke buurt zo goed mogelijk zelf aangeeft wat
er in de eigen buurt toe doet. Dat kan over elk onderwerp gaan. De buurt wordt zogezegd
de regisseur over de eigen invulling in Beverwijk en Wijk aan Zee.
Natuurlijk doen we dit met spelregels. Welke onderwerpen per buurt spelen, dat kan
verschillen maar de oplossing per onderwerp is wat ons betreft gelijk. Zo denken wij de
meeste inwoners het beste van dienst te zijn. Inwoners weten uiteindelijk zelf wel wat er toe
doet. Wij willen u daarbij helpen. Zorgen dat het mogelijk wordt.
De Inwoner ondersteunen in zijn/haar voorstellen.
Oplossingen in de buurt zoeken. Hier moet de gemeentelijke organisatie op worden
aangepast.
Tegelijk alles verzorgen is vanwege de huidige financiële situatie niet mogelijk. Daar willen
we eerlijk over zijn. We zullen met zijn allen keuzes moeten maken. Wat willen we dan wel ?
Wat kan helaas nu nog niet ? Maar deze keuzes maken we samen. Alle vraagstukken per
buurt beoordelen. Daarvoor dienen we eerst alles goed in kaart te brengen; inzicht creëren.
Democraten Beverwijk wil zorgen dat met uw inbreng, aanpassingen tot stand komen, zo
komt een goed afgewogen dienstverlening in uw buurt. Betaalbare kwaliteit zoals gewenst in
uw buurt. Verbeteren door veranderen en u maatwerk aanbieden.
Dit is wat wij voor u wil bereiken.
We laten de beklemming van de afgelopen jaren achter ons. Kijk naar elkaar om, zeg gedag
en heb begrip voor elkaar. Glimlach!
Met elkaar maken we Beverwijk en Wijk aan Zee leefbaarder, mooier en schoner.
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DEMOCRATEN BEVERWIJK
De Lokale Partij
Programma 2022 – 2026
Democraten Beverwijk vindt het belangrijk dat u zo goed mogelijk zelf aangeeft wat er in uw
eigen buurt toe doet. Dat kan over elk onderwerp gaan. De betrokken buurt wordt zogezegd
de regisseur over de eigen invulling in Beverwijk en Wijk aan Zee.

Onze prioriteiten:
•
•
•
•

Wij willen verbetering van de luchtkwaliteit en de leefbaarheid!
Wij willen de overgang naar “Van het Gas Af” betaalbaar realiseren met ons plan !
Wij willen betaalbaar wonen!
Wij zijn VOOR nascheiding bij HVC omdat dit een groter milieueffect oplevert en u
ontzorgt !
• Wij zijn VOOR een aparte Wethouder BuurtZaken met een ombudsloket, want het gaat
ook in Uw buurt gebeuren !

Daarnaast in algemene zin:
•
•
•
•
•

Financiën op orde
De Groenvoorziening verbeteren en onkruid beter bestrijden
Veiligheid vergroten
Sporten stimuleren
De gezelligheid van Beverwijk voor al haar inwoners verhogen.

Om dit te bereiken moeten we veranderen !
Eigen initiatieven vanuit de inwoners moeten op ondersteuning en besluitvorming kunnen
rekenen die erop gericht is dat de inwoners van de Buurt zelf uitvoering kunnen geven aan
hun initiatief.
GENOEG GEPRAAT. AAN DE SLAG !
STEM 16 maart, De lokale partij - Democraten Beverwijk
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In het programma 2022-2026 delen we onze visie over de volgende onderwerpen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Gemeentelijke organisatie
Leefomgeving en Milieu
Duurzaamheid
Veiligheid
Onderwijs
Jongerenbeleid
Seniorenbeleid
Cultuur
Economie
Ruimtelijke Inrichting
Wonen / Huisvesting
Sport en Recreatie
Groen
Verkeer
Stads- / winkelhart Beverwijk
Financiën

De visie van Democraten Beverwijk is als volgt per onderwerp weer te geven:
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1.

Gemeentelijke organisatie

De gemeenteraad heeft naast haar volksvertegenwoordigende rol, twee belangrijke taken.
Kaderstellend: Aan College van Burgemeester en Wethouders (B&W) opdragen wat de Raad
wil; Controlerend: Toetsen of gedaan is wat is opgedragen.
Nu zijn er vanuit het Rijk en de provincie vele extra taken naar elke gemeente toegekomen.
De gemeenteraad zal zich moeten aanpassen, aan wat de inwoner van de Raad verlangt. Dit
betekent dat het College van B&W en de gemeentelijke organisatie mee moeten veranderen.
Om al onze ambities waar te maken is een professioneel bestuur van de stad nodig.
Open, eerlijke en transparante gemeentepolitiek in goede samenspraak met de inwoners.
Democraten Beverwijk is daarom voor;
1.1. Een aparte Wethouder Buurtzaken met een ombudsloket vrij te bezoeken.
1.2. De gemeentelijke organisatie zo aanpassen dat er per buurt voor de benodigde
dienstverlening gezorgd kan worden. Invulling geven aan de nieuwe omstandigheden
en wensen.
1.3. Uitbreiden van de ‘digitale communicatiemogelijkheden’ om discussie met inwoners en
het gemeentebestuur te ontwikkelen en op gang te houden.
1.4. Stimuleren van het houden van een peiling om uw mening te horen.
1.5. Bij het kiezen van collegeleden letten op aanwezige inhoudelijke kennis en bestuurlijke
kwaliteiten. Voor selectie van wethouders bevelen wij de profielschets van Vereniging
van de Nederlandse Gemeenten (VNG) aan.

2.

Leefomgeving en Milieu

Bij leefomgeving denken we aan de kwaliteit van de woonomgeving, voorzieningen in de
buurt, onderlinge contacten tussen bewoners, veiligheidsgevoel, milieu- en geluidsoverlast
en criminaliteit . Dit onderwerp zien wij daarom in een groter geheel.
2.1. Bij alle gemeentelijke beslissingen is het welzijn van haar inwoners de eerste prioriteit.
Het leefklimaat en het wooncomfort is hierbij de toetssteen.
2.2. Communicatie bevorderen tussen de inwoners in de buurt o.a. door het inzetten van
virtuele buurtcentra.
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2.3. De overlast van het TATA terrein moet stoppen, luchtkwaliteit en geluid dienen aan de
schoonste en laagste normen te gaan voldoen.
2.4. De belasting van het gekozen A8-A9 traject dient te worden voorkomen, wij blijven
voor de betere en goedkopere Heemskerkvariant.

3.

Duurzaamheid

Democraten Beverwijk is van mening dat we NU moeten investeren in een reëel en
duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. De brandstofprijzen rijzen de pan uit en dat
raakt ons allemaal. Dit vraagt om oplossingen. Op Europees niveau is al bepaald dat er een
waterstofeconomie gaat ontstaan. Ook op lokaal niveau moeten we hierop anticiperen.
Daarom willen wij:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Minder energie gebruiken zonder leefcomfort in te leveren.
Energie lokaal opwekken en lokaal verbruiken.
Energie betaalbaar houden voor iedereen.
Verstoringen op het elektriciteitsnetwerk door piekbelastingen voorkomen.
Afval circulair gebruiken.
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4.

Veiligheid

Democraten Beverwijk vindt Veiligheid in de gemeente van groot belang. Onze inzet voor de
komende periode is:
4.1. Inzetten op meer blauw zichtbaar op straat en waar mogelijk handhavers.
4.2. Stimuleren dat Politie, gemeente, inwoners en organisaties gezamenlijk in de buurten
veiligheidsplannen actueel houden met speciale aandacht voor preventieve
maatregelen. Deze plannen ook uitvoeren.
4.3. Verhoogde aandacht, extra politie surveillance, voor die zaken, zoals woninginbraken
en auto inbraken, welke een hoge impact hebben bij diegene wie het overkomt.
4.4. Regelmatig toetsen en actueel houden van het Beverwijkse Rampenplan.
4.5. Uitbreiding van het aantal wijkagenten als eerste aanspreekpunt voor buurtbewoners.

5.

Onderwijs

Het hebben van goede scholing is een basis voor de toekomst. Daarom moet de gemeente
zorgen voor goede faciliteiten voor scholen. Goede huisvesting van scholen en van
kinderopvang. Om het onderwijs te stimuleren en te ondersteunen vindt Democraten
Beverwijk belangrijk dat:
5.1. De gemeente in overleg met alle schoolbesturen een integraal meerjaren
huisvestingsbeleid moet uitvoeren.

5.2. In het kader van het onderwijsachterstandenbeleid zeker nu aandacht dient te worden
gegeven aan naschoolse educatie en leerlingbegeleiding.
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5.3. Muziek- en kunstonderwijs dienen door de gemeente te worden ondersteund.
5.4. Kinderboerderij ”de Baak” als een belangrijke functie voor de natuur- en
milieueducatie in Beverwijk.

6.

Jongerenbeleid

Democraten Beverwijk wil zorgen dat openbare en particuliere voorzieningen voor de jeugd
worden ingezet. Zo zal het contact tussen jong en oud en tussen allochtoon en autochtoon
bevorderd worden.
6.1. Stimuleren van kleine initiatieven zodat elk jaar een aantal goede ideeën van jongeren
mogelijk worden gemaakt.
6.2. Participatie van jongeren in preventieprojecten per buurt.
6.3. Inrichten van ‘ontmoetingsplekken’ in samenwerking met jongeren en Buurt Werken.
6.4. Bij elk ruimtelijke ordeningsproject ruimte voor speelplekken in een buurt meenemen.
Deze in en na overleg met de buurt inrichten.
7.

Seniorenbeleid

Democraten Beverwijk streeft naar een integraal seniorenbeleid. Dit houdt in dat:
7.1. Wij voor het bevorderen van generatiebestendige woongemeenschappen voor
ouderen, welke gerealiseerd en beheerd zouden kunnen worden met toekomstige
bewoners. Bouwplannen van de gemeente moeten hier op aansluiten.
7.2. De aanstelling van een consulent voor ouderen op het gebied van wonen, welzijn en
zorg (inclusief WMO voorzieningen) in de buurten wordt gestimuleerd.
7.3. In Beverwijk zijn onvoldoende geschikte woningen voor gehandicapte en of oudere
mensen. De gemeente dient hiertoe overleg te voeren met het ouderplatform,
gehandicapten platform, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, ouderenorganisaties en
woningbouw coöperaties (Pre wonen en Woon op Maat).
7.4. Inwoners die te maken krijgen met de veranderingen in hun Zorg door de
decentralisatie en de WMO kanteling, handen aan het bed blijven bieden.
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8.

Cultuur

Een bloeiend kunstleven verhoogd de leefbaarheid en kan daarnaast een factor van
economische betekenis zijn: het verbindt niet alleen de inwoners maar het trekt vervolgens
ook bezoekers aan. Prioriteit op dit gebied ligt volgens Democraten Beverwijk op de
volgende terreinen:
8.1. Herlocatie van Het Kennemer Theater, de muziekschool en de bibliotheek naar het
Meerplein als een cultureel centrum van Beverwijk.

8.2. Culturele instellingen, zoals Museum Kennemerland, moeten in samenwerking met de
basis- en VO-scholen projecten ontwikkelen die de interesse in kunst en cultuur
prikkelen.

9.

Economie

Beverwijk en in het bijzonder Wijk aan Zee kennen van oudsher Tata Steel als “buur” in de
rol van belangrijke werkgever en als beeldbepalende factor. Dit bedrijf moet zich als een
goede buur kunnen blijven ontwikkelen. Wij zijn van mening dat dit moet kunnen zolang het
past binnen de milieugrenzen. Dit alleen al om de leefbaarheid en gezondheid van
omwonenden (Wijk aan Zee en Beverwijk) te verbeteren. Naast Tata Steel (ca. 7.000
werknemers) werken er rond ‘de Pijp’ in Beverwijk meer dan 6.000 mensen.
Om de werkgelegenheid te behouden en of te verbeteren is Democraten Beverwijk van
mening dat:
9.1. In het oosten van Beverwijk de herstructurering en revitalisering van het industrie- en
havengebied de Pijp alsook de meubelboulevard centraal staat hier de
werkgelegenheid op peil te houden met de mogelijkheid voor woningbouw. Voor de
beoogde revitalisering gaan wij in ieder geval voor een duurzaam gebruik van de
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bodem. Onze voorkeur gaat uit naar schone vormen van ondernemen. Hiervoor stellen
wij voor een Park- en Milieumanagement in te stellen.

9.2. Om de economie een impuls te geven denken wij dat het goed is het wegennet aan te
passen zodat de doorstroming en bereikbaarheid van het gebied wordt vergroot.
9.3. Het ontwikkelen van een geïntegreerd horecabeleid in samenwerking met relevante
betrokkenen. Door het mogelijk maken van o.a. meer terrassen kan het verblijf van
mensen worden verlengd. Zo wordt Beverwijk weer aantrekkelijk, ook voor onze jeugd.
9.4. Samenwerking in IJmondiaal verband alsook met het bestuurlijke overleg binnen de
MRA in stand moet worden gehouden.
10. Ruimtelijke inrichting
Ook in Beverwijk speelt het vraagstuk van een optimale afstemming van schaarse ruimten
over de functies: wonen, werken, en recreëren. Dit vraagstuk verlangt een totaalvisie op
ruimtelijke functietoekenning voor de lange termijn en daardoor het bestemmen en het
inrichten van het grondgebied in Beverwijk. Wij pleiten ervoor duidelijke scheidslijnen aan te
brengen tussen gebieden voor industrie, wonen en recreatie. Daarom zijn Democraten
Beverwijk voor:
10.1. Het behouden in Wijk aan Zee van het zeedorp- en duinkarakter. Het is voor ons
belangrijk dat het een goed bereikbare familiebadplaats blijft met daarop afgestemde
kwalitatief goede toeristische voorzieningen, jaarrond.
10.2. De bouw van 10.000 nieuwe woningen, hiervoor is de afwaardering van de A22
noodzakelijk. Bij de plannen ruimte geven aan parken, speeltuinen, rustbankjes en
hondenuitlaat plaatsen.
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11. Wonen / Huisvesting
Wij moeten blijven investeren in het herstel en renovatie van buurten en wijken om alleen al
de leefbaarheid op peil te houden. Tegelijkertijd Zijn wij voorstander van
woningbouwprojecten die gericht zijn op een goede mix met betaalbare koop- en
huurwoningen. Democraten Beverwijk vindt het daarom belangrijk dat:
11.1. De gemeente in gesprek blijft met woningbouwcoöperaties zodat zij zich nog meer
richten op betaalbare koop- en huurwoningen. Voor zowel starters alsook ouderen.
11.2. Wij achten aantasting van de duinen in en rond Wijk aan Zee ten behoeve van
woningbouw niet gewenst.
11.3. De buitenruimte maakt een belangrijk onderdeel uit van de woonbeleving en de
mogelijkheid om je buren, de buurt te leren kennen. Dit moet bij planontwikkeling
direct een invulling krijgen waarbij de bewoners inspraak dienen te hebben.

12. Sport en Recreatie
Democraten Beverwijk pleit voor een brede aanpak van de sport in het lokale beleid. Hierbij
vinden wij de volgende punten van belang:
12.1. Sport dient blijvend gestimuleerd te worden onder jongeren en ouderen.
12.2. Bij het formuleren van het beleid en de uitvoering daarvan dienen sportverenigingen
en overkoepelende organisaties meer dan nu betrokken te zijn.
12.3. In samenspraak met betrokkenen kunnen sportterreinen naast de traditionele dagen
gebruikt worden voor actieve en recreatieve sportbeoefening.
12.4. Optimaliseren functionaliteit en capaciteit Landgoed Adrichem en vanuit sport en
veiligheidsoogpunt de Laan toch afsluitbaar te houden.
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13. Groen
Sfeer binnen een gemeente wordt voor een groot deel bepaald door het aanwezige groen.
Wij vinden dat het bestaande groen in de stad moet worden uitgebreid. Het gevoelsmatige
stenige karakter van Beverwijk zal dan afnemen. Wij willen dat:
13.1. Het stationsgebied een aantrekkelijke groene entree van Beverwijk is.
13.2. Groene buffers tussen industrie en woongebieden behouden blijven.
13.3. Uitvoeren van het gehele plan “Groene Ring” waarin o.a. het Groen en Waterplan met
daarin “Groot Westerhout” een plaats krijgt en het aan te leggen recreatie park “De
Buitenlanden” wordt ingedeeld. Hierbij worden alle parken ecologische via
groenstructuren met elkaar verbonden.

13.4. Aansluiten van fietsroutes in het plan “Groene Ring”.
13.5. Democraten Beverwijk zijn voor het verder versterken van het “strategisch groen
plan”, waarbij de groenstructuur in en rondom Beverwijk en Wijk aan Zee wordt
versterkt en het Stadspark Overbos met rust wordt gelaten.
13.6. Voor iedere boom (groenvoorziening) die noodgedwongen moet worden weggehaald,
te vervangen door ten minste één boom. (bomenbalans).
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14. Verkeer
Het gemeentelijk verkeersbeleid dient zich te richten op een effectief en efficiënt verloop van
verkeer en vervoer binnen de gemeente. Wij zijn als Democraten Beverwijk van mening dat:
14.1. Er een efficiëntere aanpak hoort te zijn van de parkeerproblematiek in Beverwijk. Dit
alles in samenspraak met de inwoners.
14.2. Niet noodzakelijke autoverkeer van buiten zo veel als mogelijk ontmoedigd moet
worden daarom willen wij verkeersstructurele maatregelen om het fietsen en het
fietsparkeren aantrekkelijker te maken. Maar ook door het parkeren voor auto’s via de
randwegen af te wikkelen.
14.3. Wij blijven voor de Heemskerkvariant als invulling van de A8-A9 aansluiting.
De kosten bedroegen € 520 miljoen en werden teveel bevonden, nu ligt er een plan
voor de golfbaanvariant dat € 1,4 miljard gaat kosten en meer overlast zal
veroorzaken.

15. Stads- / winkelhart Beverwijk
Wij zijn voor de ontwikkeling van een aaneengesloten gezellig stadscentrum. Zodat
Beverwijk als winkelhart van de regio Kennemerland op de kaart wordt gezet. Daarom is
Democraten Beverwijk:
15.1. Vóór een winkelhart van Beverwijk met cultuur: het Meerplein en de Breestraat met
omgeving. Om dit te realiseren is een goed plan voor het Meerplein noodzakelijk.
Hiermee kan een halfverdiepte- of ondergrondseparkeergarage gerealiseerd worden en
een plein, geschikt voor terrassen, aan de achterkant van de Agathakerk gemaakt: het
‘Agathaplein’. Het Kennemertheater samen met muziekschool en bibliotheek kunnen
hier dicht bij het openbaar vervoer en met parkeergelegenheid worden gesitueerd en
zo een bruisend en verbindend hart vormen.
15.2. Vóór een passend entree bij de Velserweg. Nieuw leven inblazen van een
multifunctioneel stationsgebied.
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16. Financiën
Ten slotte dit:
We willen veel. En vaak is het zo dat alles (veel) geld kost. We zullen met minder geld steeds
meer (duurder wordende) zaken moeten bekostigen. Alleen al vanwege de extra
controlerende en toezichthoudende taken die van het Rijk en de provincie aan de gemeente
worden overgedragen.
Beverwijk moet blijvend een gezond financieel beleid voeren.
Om dit te kunnen doen moeten we goed beslagen ten ijs te komen zodat er goede besluiten
over genomen gaan worden. Dus de financiële stukken moeten simpelweg inzichtelijk en
glashelder zijn voor inwoners.
Wij zijn er voorstander van dat we goed kunnen aangeven welk geld besteed wordt aan
welke doelen en waar dit geld vandaan komt. Want je kan het geld maar een keer uitgeven.
Democraten Beverwijk vindt het daarom belangrijk dat:
16.1. Er een regelmatige, inzichtelijke, glasheldere verslaglegging van de financiële
resultaten wordt verzorgd.
16.2. Er een doeltreffend en doelmatig ambtelijk apparaat is. Door dit te meten, kunnen we
er van leren.
16.3. Acties ter bevordering van de efficiëntie moeten doorgaan ter verbetering van de
financiële vermogenspositie van de gemeente (De Spaarpot is praktisch leeg).
16.4. Natuurwaarde in euro’s worden benoemd zodat er een evenwichtige balans kan
worden opgemaakt bij afweging van economische en natuurbelangen.
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Nawoord
Dit verkiezingsprogramma is op 09-02-2022 vastgesteld. Het behandelt hoofdzakelijk
onderwerpen waarover de gemeenteraad zeggenschap heeft.
Democraten Beverwijk heeft hoog in het vaandel staan:
ü
ü
ü
ü

Het vinden van een balans tussen werken, wonen en recreëren.
Onderlinge betrokkenheid.
Vrijheid.
Democratie.

Vanuit deze idealen is dit verkiezingsprogramma geschreven.
Democraten Beverwijk is een lokale partij van sociaal tot liberaal.
Wilt u weten wat wij de komende vier jaar willen bereiken dan kunt u het betreffende
verkiezingsprogramma aanvragen bij de secretaris Karel Fiseler. U kunt deze informatie ook
vinden op onze website: http://www.DemocratenBeverwijk.nl.
Onze fractievergaderingen zijn toegankelijk voor leden en niet-leden, die met ons in gesprek
willen gaan of het gewoon een keer willen meemaken.
Democraten Beverwijk , secretariaat Martin Luther Kinglaan 56 , 1945EG Beverwijk ,
Telefoon: 06-517.433.58 , e-mail: karel.fiseler@gmail.com
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