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VOORWOORD 

Verandering begint hier in Heemskerk 
GroenLinks staat voor verandering. Wij staan voor een nieuwe manier van politiek bedrijven. 
Voor een politiek waarin niet de winst op korte termijn centraal staat, maar ons gemeenschappe-
lijke belang op de lange termijn. Wij staan voor eerlijk delen in plaats van hardvochtig bezuinigen. 
Wij staan voor verbinding, vertrouwen en hoop, in plaats van verdeeldheid,  

DE SOCIALE GEMEENTE 

GroenLinks wil dat iedereen in Heemskerk een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Iedereen moet 
willen en kunnen meedoen, via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Als het mensen 
zelf niet lukt om een baan te vinden, dan helpt de gemeente. Als je je baan verliest of ziek wordt, 
dan is er een goed sociaal vangnet. Heemskerk laat mensen nooit in de steek. GroenLinks vindt 
ook dat ieder kind een goede start en een eerlijke kans verdient. Om goed te kunnen leren op 
school, maar ook om te ontdekken wat zijn of haar dromen/talenten zijn. En in de zorg staan niet 
regels en structuren centraal, maar aandacht voor de mens. Er is ruimte om te kijken naar wat 
mensen kunnen en wat zij zelf willen. Bovendien zorgen we ervoor dat iedereen kan wonen in 
een betaalbaar huis.  

DE GROENE GEMEENTE 

GroenLinks wil dat onze kinderen kunnen opgroeien in groene en gezonde wijken. Kinderen spe-
len zorgeloos buiten in het groen. Alle inwoners van Heemskerk kunnen schone lucht inademen. 
Daarom kiezen wij voor schoon vervoer zonder uitstoot, voor mooie groene parken met ruimte 
om te spelen en te sporten en voor energiezuinige huizen. Als we kiezen voor schone, groene en 
gezonde oplossingen, geven we straks een gezonde planeet en een evenwichtig klimaat door aan 
onze kinderen.  

DE OPEN GEMEENTE 

GroenLinks heeft vertrouwen in mensen. Wij geloven dat ieder mens zelf wat van zijn of haar le-
ven wil maken en zelf wil bijdragen aan de eigen omgeving. Daarom geven wij ruimte aan betrok-
ken burgers die hun omgeving groener, mooier of schoner willen maken. Daarom geven wij ver-
trouwen aan docenten, verpleegkundigen en andere professionals die mensen helpen. En 
daarom geven wij ruimte aan de wensen en mogelijkheden van mensen zelf, in plaats van de re-
gels en structuren van organisaties blindelings te volgen.  
Ook in de oppositie waren we constructief en nemen we verantwoordelijkheid. Stel ons in de ge-
legenheid bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen. Wij zullen ons met volle overtuiging en 
energie inzetten voor een sociaal, groen en open Heemskerk. Wat GroenLinks Heemskerk nodig 
heeft op 21 maart 2018 is uw stem. Zo simpel is het. Daarna: uw inzet en betrokkenheid. Heems-
kerk is van alle Heemskerkers. Verandering begint hier in Heemskerk. 
  



 | Verandering begint hier in Heemskerk   | januari 2018 |    4 

DE BELANGRIJKSTE PUNTEN VOOR HEEMSKERK 2018-2022 

SOCIAAL 

 Zorg (jeugdzorg, thuiszorg, AWBZ-zorg) is 
voor iedereen bereikbaar, dus laagdrempelig. 
 Armoede wordt bestreden en bij de ge-
meente ontstaat een “uitrukmentaliteit” (snel 
helpen, geen weken wachten). 
 De grens voor armoedevoorzieningen 

wordt verhoogd van 110 naar 120 procent van het wettelijk sociaal minimum.   
 Arbeidsuitbuiting wordt keihard bestreden. De gemeente Heemskerk geeft gelijke belo-

ning voor gelijk werk. 
 We accepteren geen wachtlijsten in de jeugdhulp. 
 Wij zorgen voor voldoende sociale huurwoningen en voldoende huur- en koopwonin-

gen voor starters en mensen met een middeninkomen. 
 We stimuleren iedereen om te gaan sporten en sporten is voor iedereen toegankelijk. 

GROEN 

 Er komt voldoende groen voor iedereen in de buurt. Wij planten ex-
tra bomen. Dat is niet alleen mooi maar zorgt ook voor extra 
schone lucht.  

 We stimuleren een duurzame lokale economie, en het oprichten 
van lokale energiecoöperaties. 

 GroenLinks wil dat de groene gebieden groen blijven en diervrien-
delijk en dat bij het beheer biodiversiteit voorop staat. 

 Wij geven voorrang aan schoon vervoer: de fiets, de voetganger en 
elektrisch openbaar vervoer. 

 De OZB wordt mede-afhankelijk van het energielabel. 

OPEN 

 Inwoners kunnen tijdig meepraten over belangrijke beslissingen. 
 Discriminatie wordt bestreden, pesten wordt aangepakt en we voeren 
een positief beleid t.a.v. LBHTI-ers, vrouwen en mensen met een migratieach-
tergrond. 
 Vluchtelingen beginnen direct na aankomst in de gemeente met een 
taalcursus en met (vrijwilligers-)werk om de integratie te versnellen. 
 Wij geven veel extra ruimte aan kunst en creativiteit. Kunst verrijkt ons le-
ven. Er is een gevarieerd cultuuraanbod in Heemskerk voor iedereen 
 GroenLinks is voorstander van een verdere intensivering van de samen-

werking in de IJmond 
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SOCIAAL HEEMSKERK 
Iedereen wil zijn of haar leven naar eigen inzicht kunnen inrichten. Dromen waarmaken. Groen-
Links staat voor een lokale overheid die daarvoor de voorwaarden schept. Met meer kansen op 
werk, een fatsoenlijk inkomen, een betaalbare woning, uitstekend onderwijs en goede zorg. We 
willen die kansen eerlijk delen. 
Elk kind verdient een goede start, in een gezonde omgeving en met onderwijs dat achterstanden 
wegwerkt en talenten ontwikkelt. GroenLinks investeert in jeugd: geeft ze de ruimte, met vol-
doende speel- en sportvoorzieningen. Daagt jongeren uit om zich in te zetten voor anderen en 
geeft ze verantwoordelijkheid. Geen enkele jongere haakt voortijdig af: iedereen die leerplichtig 
is, zit op school of volgt een leerwerktraject. Het beroepsonderwijs sluit goed aan op het bedrijfs-
leven. 
Mensen met wie het even niet goed gaat, die pech hebben of verkeerde keuzes hebben gemaakt, 
laten we niet vallen. En ook als je langer bent aangewezen op hulp van de overheid, moet je de 
regie over je eigen leven kunnen houden. Niemand leeft in armoede. We ondersteunen mensen 
bij het vinden van betaald werk of een andere maatschappelijke activiteit. Zo stimuleren we dat 
iedereen kan deelnemen aan de samenleving. Wij willen af van de onnodige, ‘pesterige’ regels 
voor mensen met een (bijstands-)uitkering. Wij vinden dat zij meer mogen bijverdienen en er 
wordt minder dwang opgelegd. 
GroenLinks gaat ervan uit dat ieder mens iets kan en wil, en dat mensen zich verantwoordelijk 
voelen voor elkaar. Het is goed als mensen elkaar ondersteunen en hun zorg en welzijn onderling 
regelen; dat er een meer zelfredzame, solidaire samenleving ontstaat. Samenredzaamheid in wij-
ken en buurten, waarbij ook ‘zorgvragers’ en ouderen een actieve bijdrage kunnen blijven leveren 
aan de samenleving. Maar zelfredzaamheid vraagt ook om een lokale overheid die investeert om 
het zelfstandig functioneren van inwoners mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door gerichte hulp, 
het creëren van ontmoetingsplekken of het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers. Een 
gemeente die samen met haar inwoners zoekt naar een passende oplossing van hun problemen. 
Zij zijn daarbij het uitgangspunt, niet het aanbod van allerlei instellingen.  
Door sport en beweging te stimuleren, te werken aan gezonde lucht en gezonde voeding aan te 
bieden op scholen, willen we ziekte en andere gezondheidsproblemen proberen te voorkomen.  
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JEUGDBELEID 

EEN KINDVRIENDELIJKE OPENBARE RUIMTE 

Voldoende groene speelplekken voor kinderen en jongeren van álle leeftijden. In elke wijk een 
(trap)veldje. Voor ‘oudere jongeren’ is er echte aandacht en zijn er hangplekken. We stimuleren 
natuurspeelplaatsen en schoolpleinen worden onderdeel van de openbare buitenspeelruimte. 

JEUGD BETREKKEN EN VERANTWOORDELIJKHEID GEVEN 

Kinderen en jongeren doen ertoe in Heemskerk voor GroenLinks. Zij hebben de toekomst en zijn 
de toekomstige inwoners van onze gemeente. We nemen hun wensen daarom serieus. De ge-
meente daagt jongeren actief uit om positieve initiatieven te nemen. De gemeente zorgt ervoor 
dat zij hun ideeën kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld via een jongerenbudget. 

PROBLEMEN VOORKOMEN, TIJDIG SIGNALEREN EN AANPAKKEN  

Heel veel jongeren doen het hartstikke goed, halen hun diploma en functioneren prima in hun 
sociale omgeving.  We willen dat alle jongeren zorge-
loos kunnen opgroeien in hun eigen omgeving. 
GroenLinks zet in op het voorkomen van problemen 
op latere leeftijd. De gemeente helpt jongeren en 
kinderen als ze problemen hebben en kinderen met 
ontwikkelingsachterstanden.  
Kinderen en jongeren mogen door gestapelde bezui-
nigingen niet de dupe worden. Dit betekent voor 
GroenLinks dat de toegang tot de hulp laagdrempe-
lig is, en in samenhang met zijn of haar omgeving. We accepteren geen wachtlijsten in de jeugd-
hulp. We zorgen dat financiële prikkels die leiden tot wachtlijsten worden weggenomen en dat 
zorgaanbieders samenwerken in het belang van kinderen en hun ouders. Heemskerk zet nieuwe 
communicatiemiddelen in zodat jongeren en opvoeders eerder, gemakkelijker en vanzelfspreken-
der bij goede en juiste zorg terechtkomen voor vragen over opgroeien en opvoeding.  

Kunst, cultuur en groen hebben een groot positief ef-
fect op gezondheid en worden actief ingezet als medi-
cijn bij gezondheidsproblemen én ter voorkoming er-
van. Dit geldt zeker voor de jeugd. 
Alcoholmisbruik onder jongeren is een groot probleem. 
GroenLinks zet zich in om dit tegen te gaan. Hiertoe 

wordt een kantinebeleid ontwikkeld voor iedere sportvereniging. 
Problemen met hangjongeren lossen we samen met jongeren en omwonenden op. 

  

 Geen wachtlijsten 
 Geen kind in armoede 
 Zorg laagdrempelig 
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ONDERWIJS 

GOED ONDERWIJS IN EEN GOED SCHOOLGEBOUW 

Goed onderwijs is alleen mogelijk in schoolgebouwen die passen bij de eisen van deze tijd: 
schoon, veilig, comfortabel en groen. De gemeente maakt een plan ‘Verduurzaming scholen’ en 
subsidieert duurzaamheids- en ventilatiemaatregelen. Daarmee trekt de gemeente investeringen 
los bij scholen en dat zorgt voor een impuls van de lokale economie. Schoolpleinen worden groen 
ingericht en worden onderdeel van de openbare buitenspeelruimte. 

Elke schoolomgeving wordt veilig en er komen vei-
lige routes naar scholen 
Bij een gezonde school horen gezonde voeding en 
smaaklessen.  
De gemeente stimuleert scholen om moestuinen te 
gebruiken en kinderen iets te leren over natuur en 

voedselproductie. 

ACHTERSTANDEN AANPAKKEN 

Alle kinderen met (een risico op een) taal en/of ontwikkelingsachterstand (in het Nederlands) 
kunnen blijven deelnemen aan de voorschoolse educatie.  
Iedere jongere zit op school of volgt op andere wijze onderwijs: geen enkele leerplichtige jongere 
zit thuis. Bij problemen bekijken we met de jongere wat de oorzaak is en leveren we maatwerk.  

PASSEND ONDERWIJS VOOR IEDEREEN 

Samen met het onderwijs biedt de gemeente een passende opvoedingsondersteuning aan zorg-
leerlingen, gezin en docenten. De gemeente stimuleert, samen met het bedrijfsleven, dat het on-
derwijs goed aansluit en perspectief biedt op werk. Voor iedere jon-
gere de juiste plek. 
De school is een afspiegeling van de buurt. 
Op alle scholen wordt voorlichting gegeven over seksuele diversi-
teit, pesten, mensenrechten, racisme en discriminatie. 
De gemeente propageert de uitgangspunten van de ‘vreedzame 
school’: kinderen leren conflicten op een vreedzame manier op te 
lossen. 
Volwassenen krijgen (een tweede) kans om een achterstand in 
taal of anderszins weg te werken.  
We bestrijden laaggeletterdheid bij zowel kinderen als volwassenen en doorbreken de vicieuze 
cirkel van de opeenvolgende generaties. Heemskerk stimuleert werkgevers om laaggeletterdheid 
aan te pakken. Bij subsidieverordening en opdrachtverleningen wordt als voorwaarde opgeno-
men dat organisaties zich inzetten tegen laaggeletterdheid binnen hun organisatie. Alle informa-
tie van de gemeente (folders, brochures) is opgesteld in makkelijk te begrijpen Nederlands. 

 Gezonde voeding op school 
 Voorlichting discriminatie 
 Vreedzame scholen 
 Geen taalachterstand 
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SPORT 

GOEDE SPORTVOORZIENINGEN 

Sport in Heemskerk is belangrijk voor iedereen. De gemeente zorgt voor goede en betaalbare 
sportvelden, zwembaden en sporthallen. Sport is belangrijk, we kiezen voor breedtesport. Bij ver-
vangingen van gymzalen pleit GroenLinks voor het terugplaatsen van multifunctionele sportza-
len. 
Er komen meer sport- en spelmogelijkheden in de openbare ruimte. 

MEER MENSEN IN BEWEGING 

We stimuleren iedereen om te gaan sporten en sporten moet voor iedereen toegankelijk zijn. We 
stimuleren de samenwerking tussen sportverenigingen onderling en de samenwerking met het 
onderwijs, de naschoolse opvang, fitnesscentra, GGD en zorginstellingen. Meer scholen gaan 
sport aanbieden als naschoolse activiteit. 

Meer jongeren gaan sporten en worden lid van 
een sportvereniging. Alle leerlingen in het basis- en 
voortgezet onderwijs krijgen een kennismakings-
programma bij verschillende sportverenigingen. 
Sportverenigingen krijgen zo nodig financiële 
steun om te kunnen zorgen voor een breed, toe-
gankelijk en betaalbaar sportaanbod. 
Sport, bewegen en beweegzorg verbinden we nau-

wer met de uitvoering van WMO, Jeugdwet, Gezond-
heidswet en Armoedebeleid (sport en bewegen als preventief middel voor een gezonde leefstijl). 
We bevorderen de professionaliteit van sportaanbieders om kwetsbare doelgroepen te kunnen 
begeleiden en betere samenwerking tussen onderwijs, zorgpartijen, fysiotherapeuten, GGD’s, 
buurtsportcoaches, professionals in integrale kindcentra en sportprofessionals. 
 
Sportverenigingen krijgen zo nodig steun bij 
het verduurzamen van sportaccommodaties. 
De gemeente stimuleert deelname van mi-
grante jongeren – vooral meisjes! - aan sport-
verenigingen. 
Voor senioren is er een gevarieerd aanbod aan 
sport- en bewegingsactiviteiten, afgestemd op 
de behoeften binnen deze groep mensen. 
  

 Meer mensen gaan sporten 
 Meer samenwerking 
 Betaalbare sportvoorzienin-

gen 
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DUURZAME ECONOMIE EN WERK 

Het midden- en kleinbedrijf is belangrijk voor de werkgelegenheid en draagt bij aan de leefbaar-
heid van Heemskerk. Daarom hebben we oog voor de belangen van het MKB. Samen met de wo-
ningbouwcoöperaties blijven we in Heemskerk zoeken naar mogelijkheden voor betaalbare 
nieuwbouw en renovatie van de bestaande bouw. Als wordt ingezet op energiebesparing en toe-
passing van duurzame energie, levert dat veel nieuw werk op en bovendien lagere woonlasten 
voor de bewoners. De omschakeling naar een duurzame economie is dé uitdaging voor alle on-
dernemers en bedrijven. GroenLinks wil groene en innovatieve koplopers alle kansen bieden o.a. 
door het aanbieden van goedkope bedrijfsruimte /broedplaatsen en het wegnemen van barriè-
res bij aanbestedingen en gunningsprocedures. Versterking van de Heemskerkse economie richt 
zich voortaan enkel op groene bedrijvigheid, want de enige economie met toekomst is een duur-
zame economie.  
Een goede gemeentelijke dienstverlening voor het Midden- en kleinbedrijf (MKB) en andere on-
dernemers is belangrijk. Er is een economisch-bureau, een ondernemers- of bedrijven loket waar 
ondernemers en starters terecht kunnen voor al hun vragen. 
Samenwerking tussen gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven stimuleert de innovatie 
op de werkvloer en biedt werkervaring voor scholieren/studenten. 
 

INNOVATIEVE BEDRIJVEN 

Heemskerk stimuleert initiatieven rond de 
opwekking van duurzame energie en het ver-
mijden van CO2-uitstoot. We geven voorrang 
aan duurzame, innovatieve en creatieve on-
dernemers. 
Innovatie is een belangrijke taak van de over-
heid. De gemeente gebruikt haar inkoop-
macht om innovaties te stimuleren en te on-
dersteunen op weg naar de nieuwe circulaire economie. 
De gemeente geeft het goede voorbeeld door zelf circulair en innovatief te zijn.  

We gaan voedselverspilling terugdringen. De ge-
meente maakt bindende afspraken met horeca, su-
permarkten en distributiebedrijven om dit voor el-
kaar te krijgen. 
Verduurzaming van particuliere woningen en be-
drijfsgebouwen wordt gestimuleerd en onder-
steund. Eigenaren worden optimaal geadviseerd en 

ontzorgd. 
  

 Gemeente circulair 
 Geen voedselverspilling 
 Sterk economisch bureau 
 Voorrang groene bedrijven 
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VEELZIJDIGE WERKGELEGENHEID 

De gemeente gaat bedrijven aantrekken die milieuvriendelijk werken en tegelijk de werkgelegen-
heid in Heemskerk versterken. We kijken naar wat onze regio nodig heeft. 
De sterke kanten van de gemeente en de regio worden optimaal benut voor ontwikkeling van de 
economie en de werkgelegenheid. GroenLinks wil de huidige zorgcultuur behouden en waar mo-
gelijk vernieuwen en uitbreiden, de toeristische sector verder duurzaam ontwikkelen. 
We stimuleren een multifunctionele land- en tuinbouw: daarom krijgen de land- en tuinbouwbe-
drijven in het Heemskerker duingebied de mogelijkheid om meer diensten aan te bieden. Groen-
Links wil dat het Heemskerker Duin agrarisch gebied blijft.  
Waar mogelijk wordt duurzame land- en tuinbouw versterkt.  

GELIJKE KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT 

De gemeentelijke organisatie wordt een voorbeeldwerkgever op het punt van diversiteit.  
Met het bedrijfsleven maken we afspraken over het in dienst nemen van jongeren, ouderen, laag-
geschoolden en personen met een handicap. 

WINKELCENTRA 

 
We gaan het centrum versterken en verduurzamen, in plaats van nieuwe winkels bijbouwen. 
GroenLinks pakt verloedering en leegstand in winkelstraten en -centra aan en creëert daarmee 
nieuwe kansen voor cultuur, duurzaamheid en (sociale) innovatie. 

INKOMEN EN UITKERING  

WE ZOEKEN INWONERS ACTIEF OP EN ONDERSTEUNEN WAAR NODIG 

Heemskerk krijgt een repressievrije bijstand. Er is geen verplichte tegenprestatie. Bijverdienen in 
de bijstand wordt makkelijker. Heemskerk verzet zich tegen de kostendelersnorm en maakt ruim-
hartig gebruik van alle mogelijkheden voor uitzondering die de wet biedt. 
De sociale wijkteams moet veel meer een ‘Eropaf-centrum’ worden.  
Heemskerk gaat lokaal experimenteren met een basisinkomen. 

IEDEREEN DOET MEE AAN DE SAMENLEVING 

GroenLinks wil armoede voorkomen. We kiezen voor ruimhartige inkomensondersteuning, zodat 
mensen met een minimumuitkering of werkende armen zich niet uitgesloten voelen en hun kin-
deren aan sport- en culturele activiteiten meedoen. De grens voor armoedevoorzieningen wordt 
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verhoogd van 110 naar 120 procent van het wettelijk sociaal minimum. 
Alle bijdragen in welke vorm dan ook zoals be-
taald werk, vrijwilligers werk, mantelzorg wor-
den als een volwaardige bijdrage hieraan ge-
zien. GroenLinks wil nieuwe solidariteit organi-
seren. We moeten weer voor elkaar gaan zor-
gen, opdat iedereen vertrouwen kan hebben in 
de toekomst. 
Het voorkomen van armoede is het fundament van een goed en geslaagd sociaal beleid. Geldzor-
gen maken mensen ziek. Pas wanneer schulden en geldzorgen opgelost zijn, kunnen mensen de 
concentratie opbrengen om te re-integreren en een zorgtraject succesvol te doorlopen. Daarom 
moeten minimaregelingen toegankelijk en ruimhartig zijn. 
Het niet-gebruik van minimaregelingen gaan we tegen. 

SCHULDHULPVERLENING 

In Heemskerk worden mensen met schulden altijd geholpen, met vrijheid en ruimte voor de 
schuldhulpverleners. Hulpverleners krijgen een bureaucratievrij budget dat ze naar eigen inzicht 
kunnen inzetten. Geld dat vrij te besteden is om echt maatwerk te leveren en zo grotere maat-

schappelijke problemen te voorkomen. We proberen pro-
blematische schulden te voorkomen en te zorgen dat 
schuldeisers samenwerken, minder geld naar bewindvoe-
ring en meer naar schuldpreventie.  
Schulden worden zo snel mogelijk na aanmelding gesa-
neerd. Waar nodig worden schulden opgekocht zodat deze 
niet onnodig oplopen. Er wordt structureel geïnvesteerd in 
de kwaliteit en de kwantiteit van de schuldhulpverlening. De 
toegang wordt eenvoudiger.  

De gemeente maakt afspraken met organisaties en bedrijven over incassobeleid. Wie niet mee 
wil werken aan het opschorten van incassopraktijken voor mensen in schuldhulpverlening sluit 
achteraan in de rij bij het terugvorderen van schulden. 
In Heemskerk mogen mensen niet de dupe worden van te veel bezuinigen boven op elkaar (sta-
peling).  
Steeds meer mensen kunnen hun energierekening niet betalen. Daarom is het aanpakken van 
energiearmoede de komende jaren een prioriteit in de strijd tegen armoede. 
In Heemskerk worden geen mensen uit hun woning gezet. 

PARTICIPATIE EN WERKGELEGENHEID 

WE STEMMEN DE DIENSTVERLENING AF 

Heemskerkers krijgen één aanspreekpunt bij de sociale dienst: een eigen coach die zorgt voor 
‘dienstverlening op maat’. Voor de Sociale Dienst moet een participatie budget blijven bestaan 

 Grens armoedevoorziening 120% 
 Alle kinderen doen mee aan sport- 

en culturele activiteiten 
 Armoede voorkomen 
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voor Heemskerkers met afstand tot de arbeidsmarkt.  
De sociale dienst is ruimhartig voor zelfstandige ondernemers die in armoede leven. 
De gemeente helpt werkzoekenden die een eigen bedrijf willen starten actief. 
Heemskerk benut alle mogelijkheden die er zijn om langdurige werkeloosheid onder jongeren te 
voorkomen. 

DE GEMEENTE CREËERT EEN PASSEND AANBOD 

Voor mensen die minder kans hebben op betaald werk zoekt de gemeente naar alternatieven, 
zoals; scholing, participatiebanen, seniorenbanen, leerwerkplekken, stageplaatsen of vrijwilligers-
werk. 
Mensen met een beperking moeten zoveel mogelijk aan het werk kunnen. Zij hebben het recht 
om zelfstandig en in eigen regie te kunnen werken. En de gemeente geeft hierbij het goede voor-
beeld door mensen met een beperking in dienst 
te nemen. Vervoer mag eveneens geen probleem 
meer zijn. Bijstandsgerechtigden mogen vrijwilli-
gerswerk doen. 
Bij aanbestedingen van de gemeente wordt als 
eis opgenomen dat een minimaal aantal werkzoekenden uit de regio in dienst wordt genomen. 
Beschutte sociale werkplaatsen en dagbesteding zijn voor sommigen de enige veilige manier van 
werken. Voor hen blijft die mogelijkheid bestaan. Heemskerk geeft daar lokaal invulling aan. 

WONEN IN EEN DUURZAME GEMEENTE 

IEDEREEN EEN PASSENDE WONING 

Iedereen moet goed kunnen wonen. En betaalbaar. In iedere wijk. GroenLinks wil hierover harde 
afspraken, zodat er voldoende sociale woningen worden gebouwd. Óók voor ouderen en voor 
mensen met een beperking, die een aangepaste woning nodig hebben. We stimuleren de bouw 
van voldoende huurwoningen voor mensen met 
een middeninkomen én van betaalbare koopwo-
ningen. Wij voorkomen dat er straks alleen nog wij-
ken zijn voor hoge en voor lage inkomens. Groen-
Links wil een gemeente met gemêleerde wijken. 
Daarom bouwen we duurdere woningen in armere 
wijken en goedkope woningen in duurdere wijken. 
Heemskerk stimuleert de bouw van sociale huur- 
en koopwoningen. Ook de starters op de woningmarkt hebben een (financieel) steuntje in de rug 

nodig. GroenLinks stimuleert mensen om zelf 
(gezamenlijk) woningen te bouwen. 
Met de woningcorporaties spreken we af dat 
zij blijven zorgen voor genoeg betaalbare wo-

 Behoud sociale werkplaatsen 
 Bijstandsgerechtigden mogen 

vrijwilligerswerk doen 

 Geen verkoop sociale huurwoningen 
 Gemêleerde wijken 
 Voldoende sociale huurwoningen 
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ningen. De ijzeren voorraad sociale woningbouw moet op peil blijven. 
Er worden geen sociale huurwoningen meer verkocht. Bij nieuwbouw is de verhouding tussen 
sociale huur, midden huur/-koop en duurdere huur/koop 40-40-20. Verder bouwen we ook bij so-
ciale woningbouw, energiezuinige woningen.  Dat is niet alleen goed voor de portemonnee van 
de bewoners, maar ook voor het klimaat. Woningen worden zodanig aangepast dat mensen er zo 
lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. 
Bij het toewijzen van huurwoningen kiezen we voor de outsiders op de woningmarkt: starters, 
senioren en mensen met een beperking. 
Voor speciale doelgroepen, bijvoorbeeld mensen die te maken hebben met sociale, financiële en 
psychiatrische problematiek en statushouders maken we (prestatie)afspraken met woningcorpo-
raties over urgentieverlening en het beschikbaar hebben van voldoende huizen voor deze groe-
pen. 

ENERGIEZUINIG WONEN 

Met de woningcorporaties maken we afspraken om woningen voor 2020 naar gemiddeld energie-
label B te krijgen. Sociale huurders besparen hierdoor op de woonlasten. Dat komt overeen 
met een besparing van het gebouwgebonden energiegebruik van 33% in 2020 ten op-
zichte van 2008.  
Ook met particuliere beleggers maken we afspraken over energiezuinig wonen en innovatie. 

HUURDERS WORDEN GOED BESCHERMD 

De gemeente gaat leegstand actief tegen. 

ZORG EN WELZIJN 

ZORG DIE PAST 

Mensen met een beperking of een chronisch of psychosociaal probleem ontvangen de zorg en 
ondersteuning die het voor hen mogelijk maakt om met de 
samenleving mee te kunnen blijven doen en om thuis te kunnen 
blijven wonen. Zorg heeft een doel en iedereen hoort erbij! 
Structuren moeten zich aan mensen aanpassen en mensen 
niet aan structuren. Wij willen een echt inclusieve samenle-
ving. Een samenleving waar iedereen tot zijn recht kan ko-
men. Het maakt niet uit welke culturele achtergrond, gender, 
leeftijd, talenten of beperkingen iemand heeft. Iedereen 
neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de maatschap-
pij. 
 
Vanaf het allereerste contact met de gemeente en professionals 
worden familie en/of vrienden bij de hulpvraag betrokken. De kennis en de betrokkenheid van 
bekenden bij het bepalen van vervolgstappen is van hele grote waarde. 
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Continuïteit van zorg en goede signalering zijn belangrijk om goede zorg te kunnen bieden. Con-
currentie tussen zorgaanbieders wordt tegengegaan en er wordt meer ingezet op samenwerking 
tussen alle partijen. Er wordt bij de inkoop van zorg niet geconcurreerd op prijs. Wanneer aanbe-
steden niet noodzakelijk is, wordt gekozen voor een subsidierelatie.  
GroenLinks wil een persoonsgebonden budget (IPGB) bij intensieve zorgvragen. 

GroenLinks wil een rechtvaardige eigen (financi-
ele) bijdrage. 
Wij streven naar een sterk preventief beleid met 
goede begeleiding naar zorg. 
Wij gaan ons samen met lokale partners en bur-
gers inzetten voor een vernieuwende en doelge-

richte aanpak met het oog op gelijke gezondheidskansen voor iedereen, laagopgeleiden leven nu 
nog 7 jaar korter. 
Huiselijk geweld tegen vrouwen, mannen, kinderen en ouderen wordt aangepakt.  

ZELFSTANDIG FUNCTIONEREN MOGELIJK MAKEN 

Ouderen en mensen met een beperking kunnen zelfstandig blijven wonen.  
Eén van de grootste uitdagingen de komende jaren is om een flexibel en gedifferentieerd aanbod 
te creëren voor ouderen. Een aanbod dat het gat dicht tussen thuis en ziekenhuis en/of verpleeg-
huis. Er komen experimenten met woonvormen tussen zelfstandig wonen en wonen in een ver-
zorgings- of verpleegtehuis. We maken een bewuste afweging tussen de voor- en nadelen van het 
aanpassen van de woning of het verhuizen naar een passend huis of verzorgingstehuis.  
Thuiswonende ouderen die tijdelijk meer hulp nodig hebben moeten snel op een veilige plek te-
recht kunnen. Heemskerk stimuleert de komst van een voor iedereen toegankelijk zorghotel. 
Nieuwe woningen voor ouderen en mensen met een lichamelijke beperking worden dicht bij de 
noodzakelijke voorzieningen gebouwd. 

De gehele gemeente is goed te bereiken voor ie-
dereen met een rolstoel of rollator. Heemskerk 
wordt ‘rolstoel-proof’ en bovendien goed toegan-
kelijk voor doven en blinden.  
In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag voor de 
rechten van mensen met een beperking bekrach-

tigd. Heemskerk geeft invulling aan dat verdrag en stimuleert maatschappelijke partners en on-
dernemers om er ook mee aan de slag gaan. 
Er zijn toegankelijke individuele vervoersmogelijkheden: openbaar vervoer en ov-taxivervoer dat 
op tijd is en de klant adequaat tegemoet treedt. 
GroenLinks wil dat zo veel mogelijk voorzieningen op wijkniveau (wijkservicecentrum) worden 
aangeboden. Juist omdat er steeds meer ouderen thuis blijven wonen.  

ZORG DICHTBIJ 

Informatie over zorg is voor inwoners gemakkelijk te krijgen. Passende ondersteuning is dichtbij 
(liefst op wijkniveau) voorhanden. Het opzetten van kleinschalige gezondheidscentra, waarbij een 

 Familie en vrienden bij zorg be-
trekken 

 Geen concurrentie op prijs 
 Behoud PGB 

 Heemskerk ‘rolstoel-proof’ 
 Zorghotel in Heemskerk 
 Experimenteren met woonvor-

men 
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apotheek, huisartsen, wijkverpleegkundigen en andere zorgverleners betrokken zijn, wordt gesti-
muleerd. GroenLinks stuurt aan op samenwerking en niet op concurrentie. 
GroenLinks wil thuiszorg van voldoende kwaliteit en kwantiteit. 

ZORG VOOR EN MET ELKAAR (SOLIDARITEIT) 

GroenLinks stimuleert manieren voor mensen om elkaar te helpen en te ontmoeten. Bijvoor-
beeld via ‘ontmoetingsplekken’ en andere buurtvoorzieningen. 
In deze zorg voor elkaar mogen vrouwen niet oververtegenwoordigd zijn, (arbeids-)emancipatie 
van vrouwen mag hier niet onder lijden. 
Bewoners en cliëntenorganisaties worden actief betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van 
het beleid rond zorg, welzijn en wonen: we zetten ze aan het stuur, geven ze meer de regie. 
De maatschappelijke stages worden in Heemskerk voortgezet. 
 

VRIJWILLIGERSWERK 

Vrijwilligerswerk wordt goed ondersteund. En er moet, indien nodig, aansluiting zijn bij het WMO- 
beleid. Daarnaast stimuleert de gemeente deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers bij ver-
enigingen. 

MANTELZORG 

De gemeente stimuleert en bevordert initiatieven die 
ondersteuning bieden aan mensen die voor een ander 
zorgen, via vrijwilligerswerk of als mantelzorger. Er is 
goede ondersteuning om de draagkracht van de man-
telzorger in stand te houden of te vergroten en de 
draaglast te verminderen, zowel emotioneel als prak-
tisch. Ook wordt de mogelijkheid van vervangende zorg 
aangeboden om hun zorgtaken tijdelijk aan een ander 
over te dragen. GroenLinks investeert en beloont vrij-
willigers en mantelzorgers. GroenLinks wil ook aan-
dacht voor kinderen die mantelzorgen. 
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 GROEN HEEMSKERK 
Een groen Heemskerk is gezond, prettig om in te wonen en energiebewust. In een groen Heems-
kerk kun je bewegen of juist ontspannen, sociale contacten opdoen of juist tot rust komen. Groen 
levert een belangrijke bijdrage aan een goed woon- en vestigingsklimaat voor bewoners en be-
drijven. Door meer groen ben je beter bestand tegen (en beperk je) de klimaatverandering. 
Groen heeft een enorme waarde, die niet in geld is uit te drukken.  
GroenLinks wil de gezonde balans in Heemskerk herstellen. Het effect van aantasting van onze 
leefomgeving kun je zien, voelen en ruiken in de vervuiling van de lucht, het water en het land-
schap. Wij willen dat anders! GroenLinks wil de wegwerpeconomie omvormen tot een circulaire 
economie. Grondstoffen zijn dan geen afval meer, maar worden telkens opnieuw gebruikt. En 
energie halen we niet langer uit vervuilende fossiele brandstoffen, maar uit duurzame alternatie-
ven. 
GroenLinks kiest voor een schoon Heemskerk, waar onze kinderen gezond kunnen opgroeien. 
Samen met lokale energiecoöperaties, groene doe-het–zelvers en iedereen die zich inzet voor 
een mooie en schone gemeente gaan we daarvoor strijden. 

Groene wijken 
In een groene wijk is het leven prettiger. Onze kinderen 
kunnen lekker buiten spelen en wij zelf kunnen dicht bij 
huis wandelen, fietsen en sporten. Daarom wil Groen-
Links het groen in onze gemeente beschermen en zelfs 
uitbreiden. We houden onze straten en pleinen, onze 
parken en plantsoenen schoon! Wie iets vervuilt, ruimt 
het zelf op, dat is ons principe. De vervuiler betaalt.  

Gezonde lucht 
Als onze kinderen buitenspelen of wij door Heemskerk 
fietsen, is het inademen van schone en gezonde lucht 
van levensbelang. Daarom kiest GroenLinks voor 
schoon vervoer. Binnen Heemskerk willen we dat je je gemakkelijk te voet kunt verplaatsen. Maar 
we geven ook ruim voorrang aan de fiets, door betere fietspaden aan te leggen, fietssnelwegen 
naar plaatsen in de buurt te maken en handige plekken aan te wijzen voor het parkeren van je 
fiets. Voor elektrische auto’s verbeteren we bovendien de infrastructuur.  

Gezond klimaat 
GroenLinks zet zich in voor een gezond en goed leven, nu én in de toekomst. Een gezonde leef-
omgeving reikt natuurlijk verder dan onze gemeente. Maar uiteindelijk gaat het erom dat wij alle-
maal doen wat we kunnen. Op internationaal, nationaal, regionaal maar óók op lokaal niveau. De 
wereldwijde afspraken om klimaatverandering een halt toe te roepen, passen we natuurlijk toe in 
onze gemeente. In huizen willen we niet langer aardgas gebruiken voor de verwarming of om 
mee te koken. Woningen in Heemskerk moeten beter worden geïsoleerd. En we gaan onze eigen 
energie opwekken. Een grote opgave, maar wel een belangrijke. Want behalve een gezondere 
leefomgeving zorgen deze maatregelen ook voor werk en bovendien: voor een lagere energiere-
kening. 
  



 | Verandering begint hier in Heemskerk   | januari 2018 |    17 

SCHONE EN GEZONDE LEEFOMGEVING 

 

GROENLINKS KIEST VOOR GROENE KWALITEIT: 

 Een schone en gezonde leefomgeving; 
 Duurzaam verkeer, met voorrang voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer (ov); 
 Een centrale rol voor de groene ruimte in en rond Heemskerk; 
 Een serieuze aanpak van energieverspilling en milieuvervuiling; 
 Extra aandacht voor natuur en biodiversiteit. 

Aandacht voor een groene, schone, zuinige en sociale leefomge-
ving versterkt de gemeente. Want levenskwaliteit, een gezonde 
economie en vertrouwen in een goede toekomst kunnen niet zon-
der elkaar. Daarom kiest GroenLinks voor een aanpak waarbij 
groene ruimte, werkgelegenheid, sociale voorzieningen, huisves-
ting en water elkaar versterken.  

SCHONE GEMEENTE 

Het groene Heemskerk van onze dromen is vanzelfsprekend ook 
een schoon Heemskerk, met schone lucht, schoon water, schone grond. Wie iets vervuilt, ruimt 
het zelf op (‘de vervuiler betaalt’). En we doen er alles aan om Heemskerk, de straten en de plei-
nen, de parken en plantsoentjes, ook schoon te houden.  
De economische opgaven waar we voor staan, zijn alleen in samenhang aan te pakken en te reali-
seren. Daarbij staat voor GroenLinks respect voor andere belangen dan alleen het eigen belang 
voorop. Kwetsbare belangen van mens en dier, cultuur en natuur kunnen rekenen op extra on-
dersteuning. 

DUURZAME INITIATIEVEN 

Door durf te tonen en te improviseren kunnen we nieuwe, spannende plekken in Heemskerk la-
ten ontstaan, waar meer kan en mag, en waar in de praktijk geëxperimenteerd kan worden met 
goede ideeën. Door nieuwe vormen van lokale samenwerking te zoeken (denk aan lokale ener-
giecoöperaties) kunnen nieuwe financieringsbronnen worden gevonden. Door inwoners meer te 
betrekken bij hun eigen leefomgeving en de 'duurzame-wij-doen-het-zelvers' met elkaar te ver-
binden, kan letterlijk maar vooral figuurlijk winst worden behaald. Het gaat immers om de kwali-
teit van leven, om de kwaliteit van ons leefklimaat, kortom: om Groene Kwaliteit.  
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SCHONE LUCHT 

Langs wegen planten we bomen: niet alleen als verfraaiing, maar ook om het fijnstof op te van-
gen. 

Uit recent onderzoek blijkt dat fijnstof gevaarlijker is dan 
tot nu toe werd gedacht. Kleine hoeveelheden kunnen al 
leiden tot een verhoogd risico op longkanker. De Euro-
pese normen die in 2015 zijn gaan gelden zijn weliswaar 
een verbetering, maar bieden geen gezondheidsgarantie. 
Het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie is zelfs 
ongeveer de helft. 
Overal waar maatregelen genomen worden om de lucht 
schoner te maken gaan die zorgen voor minder zieken en 
een langere levensduur. Meest kansrijk en effectief zijn in 
dit verband maatregelen gericht op het verminderen van 

het aantal gereden kilometers met de 
(vracht)auto, met uiteindelijk alle vervoer zonder 
fossiele brandstoffen. Dat kan onder meer door 
het stimuleren van fiets en openbaar vervoer; 
projecten die worden uitgewerkt en uitgevoerd 
onder de noemer IJmond Bereikbaar. Naast ver-
keer kunnen ook maatregelen in de nieuwbouw, herstructurering van bedrijventerreinen en 
schone industrie bijdragen aan een betere leefomgeving. Er worden hiervoor ook afspraken ge-
maakt met Tatasteel en de luchtvaartsector.  

MINDER GELUIDSOVERLAST, LICHTHINDER EN ZWERFAFVAL 

In Heemskerk gaan we geluidsoverlast door het verkeer tegen. 
Afsteken van vuurwerk door particulieren wordt verboden. Op Oudejaarsnacht verzorgt de ge-
meente zelf een grote vuurwerkshow. 
De nachten in Heemskerk worden donkerder: we gaan lichthinder tegen en besparen energie. 
Lichthinder door tuinbouwkassen dringen we terug door bestaande regels streng toe te passen 
en bij nieuwbouw of herbouw hogere eisen te stellen. 
We maken inwoners medeverantwoordelijk voor het schoonhouden van Heemskerk, bijvoor-
beeld door contracten te sluiten met verenigingen en scholen om, tegen vergoeding, hun eigen 
buurt vrij van zwerfafval te houden. GroenLinks wil dat dit wordt opgenomen in de buurtbeheer 
contracten. 
We zorgen voor voldoende gescheiden afvalbakken in de openbare ruimte, die op tijd worden ge-
leegd. 
  

 Minder fijnstof en ultra fijnstof 
 Stimuleren fietsgebruik en ov 
 Verminderen (vracht-)autokilo-

meters 
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AFVAL = GRONDSTOF IN EEN CIRCULAIRE ECONOMIE 

We hergebruiken afval van de gemeente, maatschappelijke instellingen en bedrijven. Net als afval 
afkomstig uit natuur en plassen. We stimuleren het handhaven van een recycle- reparatiewinkel 
voor elektronische apparatuur.  
We stimuleren circulaire werk-
gelegenheid rondom materia-
len, product- en grondstoffen-
ketens. 
Alle nieuwbouw wordt circulair 
gebouwd. Van nieuwe en be-
staande gebouwen wordt in 
het kadaster opgenomen welke 
grondstoffen ze bevatten.  
De gemeente gaat circulair inkopen en ontwikkelt samen met marktpartijen criteria om de circu-
laire economie verder te ontwikkelen. Om het probleem van de microplastics (o.a. plastic soep in 
zeeën en oceanen) terug te dringen moet het gebruik van verpakkingsmateriaal sterk worden 
verminderd. 
Heemskerk werkt in samenwerking met het waterschap aan het sluiten van de kringloop van fos-
faat en andere voedingsstoffen. 
Taxussnoeisel wordt apart ingezameld voor medicinale toepassingen. 
 

GROEN IN HEEMSKERK 

Bestaand groen blijft groen. De groene parels blijven behouden en daar zorgen we goed voor.  
We gaan voor behoud van kwaliteit, Heemskerk groen in de IJmond. Beeldbepalende, monumen-
tale bomen en struiken blijven staan.  
Buurtbewoners die hun straat/buurt willen vergroenen, krijgen onze hulp. 
Heemskerk stimuleert groenaanleg op eigen grond door burgers. 
We bevorderen dorpslandbouw (urban farming) en het aanleggen van gezamenlijke ‘moestuinen’. 
Voedsel moet weer dichter bij de inwoners komen. Tijdelijk braakliggende velden kunnen, als 
burgers hiertoe initiatief nemen, ingericht worden tot dorpstuinen.  
De gemeente heeft regelmatig overleg met de Provincie Noord-Holland met betrekkingen tot de 
ontwikkelingen in het duingebied.  

SCHOON EN VEILIG WATER 

Heemskerk wordt klimaatbestendig. 
Om wateroverlast te beperken, komt er meer ruimte voor water. 
Regenwater wordt waar mogelijk niet via het riool afgevoerd, maar vastgehouden in de bodem of 
afgevoerd naar vijvers, waterpleinen of kanalen. 
Heemskerk betrekt bewoners actief bij het klimaatbestendig maken van de gemeente. 
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De gemeente stimuleert mogelijkheden om water als energiebron in te zetten en grondstoffen uit 
afvalwaterstromen terug te winnen. 
We plaatsen watertappunten en schaduwrijke bomen om hittestress te voorkomen. 

VERKEER EN VERVOER 

VEILIG TE VOET OF OP DE FIETS 

Heemskerk stimuleert het gebruik van de fiets voor de korte afstand. Binnen Heemskerk wordt 
het aantrekkelijker om de fiets te pakken.  
De openbare ruimte in Heemskerk wordt in principe ingericht voor fietsers en voetgangers. 
Auto’s zijn 'te gast'. Voetgangers en fietsers 
krijgen prioriteit bij de inrichting van verkeers-
stromen in en naar het centrum. Het beleid 
om doorgaande veilige (vrij liggende) fietsrou-
tes aan te leggen wordt voortgezet, met een 
goede aansluiting op bus/treinstation.  
Er komt een netwerk van speciale fietsstraten 
waar fietsers prioriteit hebben en waar de auto te gast is. 
Er komen 'fietssnelwegen' vanuit naburige gemeenten.  
Verkeerslichten worden fietsvriendelijk afgestemd, met secondetikkers die de wachttijden aange-
ven. 
Er komen gemeentelijke fietsparkeernormen voor bedrijven en voorzieningen, zodat er ruim vol-
doende fietsparkeerplaatsen zijn. Er komt een fietsstratenplan voor Heemskerk, met in eerste in-
stantie fietsstraten in het centrum, waar auto’s te gast zijn. Er komt een fietsstraat van het cen-
trum naar kasteel Assumburg. 
Heemskerk stimuleert ouders en kinderen om 'op voeten en fietsen' naar school te gaan.  

Tijdens de breng- en haaltijden van basisscholen 
zijn de straten voor of rond het schoolplein auto-
vrij.  
Voor ouders die hun kinderen met de auto naar 
school brengen komen er aparte kus- en zwaai-
plekken. 
Voor senioren in Heemskerk maken we het ver-

keer veiliger. 
 

DE AUTO ALS HET MOET 

De afstanden in Heemskerk naar scholen en winkels zijn zo kort dat de meeste mensen hiervoor 
niet persé de auto hoeven te gebruiken. Daarom wordt het centrum van Heemskerk autovrij of 
tenminste autoluw. Met de fiets kan het ook, vaak zelfs sneller. 

 Fietsparkeernormen 
 Straten rond schoolpleinen au-

tovrij 
 Fietsstraten in centrum en naar 

Kasteel Assumburg 



 | Verandering begint hier in Heemskerk   | januari 2018 |    21 

De belemmeringen die ontstaan door de fietsparkeerplekken op de trottoirs worden weggeno-
men. Zo nodig worden hiervoor parkeerplaatsen opgeofferd. 
Wij stimuleren het gebruik van milieuvriendelijke auto’s. Heemskerk beschikt daarom over vier 
jaar over een netwerk van elektrische auto-oplaadpunten. De daar gebruikte elektriciteit is uiter-
aard opgewekt met zon- of windenergie. 
Het gemeentelijke wagenpark gaat over op elektrisch rijden. 
Wijkbewoners mogen meebeslissen om hun straat meerdere malen per jaar autovrij te maken 
voor buitenspeeldagen, buurtfeesten, rommelmarkten, etc. 

AANTREKKELIJK OPENBAAR VERVOER 

Heemskerk blijft bij de provincie aandringen op een aansluiting naar het NS-station op de auto-
buslijnen zodat het station onderdeel wordt van het OV netwerk.  

PARKEREN 

GroenLinks wil meer ruimte voor mens en natuur. Bewoners die bewust kiezen voor een autoloze 
straat krijgen daar groen en speelruimte voor terug. Wij geven actief steun aan initiatieven voor 
leefstraten. 
Het parkeren van auto’s kost veel openbare ruimte. Autobezitters krijgen de maatschappelijke 
kosten hiervan in rekening gebracht: in parkeergarages en buitenring rondom het centrum is par-
keren gratis. En bovengronds in het centrum gaat men betalen.  
We moedigen het ‘autodelen’ aan door een aantal parkeerplaatsen beschikbaar te stellen voor 
deelauto’s. 

 
KLIMAAT EN ENERGIE 

DUURZAAM WONEN EN BOUWEN: ENERGIENEUTRALE WIJKEN 

In Heemskerk zijn in 2030 alle huizen energieneutraal en alle energie 100% duurzaam. 
Wij willen een ambitieus klimaatbeleid. De 
gemeente maakt alle nieuwbouw energie-
neutraal. We sluiten nieuwbouw niet langer 
aan op het aardgasnet.  
Voor elke wijk stellen we een plan op voor 
energiebesparing en overschakeling op duur-
zame warmte. Noodzakelijke vervangings- en 
vernieuwingsoperaties nemen we daarin 

mee. Gasleidingen worden aan het eind van hun levensduur niet vervangen.  
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In deze collegeperiode beginnen we met het van het gas afhalen van bestaande woningen. 
Heemskerk wordt een aardgasvrije gemeente in 2030. Daar waar mogelijk worden woningen 
voorzien van zonnepanelen. 
Er komt een grootscheepse isolatiecampagne 
om het directe energieverbruik omlaag te bren-
gen. 
Heemskerk maakt afspraken met woningcorpo-
raties en andere verhuurders over het versneld 
energiezuinig maken van huurwoningen. De to-
tale woonlasten voor huurders mogen hierdoor 
niet stijgen. Wij helpen particuliere huiseigenaren met het verduurzamen van hun woning. 
We stimuleren zonnepanelen, groene daken en groene gevels bij woningen en andere gebouwen 
(bijvoorbeeld bedrijven en scholen).  
Gemeentelijke belastingen worden gedifferentieerd naar energielabel: hoe minder energiezuinig 
de woning is, hoe verder we de OZB verhogen.  

ENERGIEZUINIGE BEDRIJVEN 

De gemeente zet zich in om bedrijven en organisaties aan elkaar te koppelen om samen energie 
te besparen en te verduurzamen. 
We bevorderen eigen initiatieven op het gebied van energiebesparing. Ondernemers die energie 
willen besparen, ondersteunen we met kennis en bij de vergunningverlening. 
De gemeente gaat samen met winkeliers inzetten op besparing: deuren dicht, Ledverlichting toe-
passen en terrasverwarming ter discussie stellen. 

DUURZAME MAATREGELEN VANUIT DE GEMEENTE 

In onze gemeente gebruiken we duurzame energie. De gemeente koopt uitsluitend groene elek-
triciteit in, waar mogelijk van Nederlandse bodem. 
De openbare verlichting wordt volledig vervangen door Ledverlichting. 
Bij het klimaatbeleid werkt de gemeente nauw samen met de 
regiogemeenten. Dat is effectiever én goedkoper. 
Heemskerk zoekt in samenwerking met Floricultura of de 
eventuele overcapaciteit aan aardwarmte gebruikt kan wor-
den om gebouwen, wijken hiermee te verwarmen. 
Heemskerk neemt het initiatief tot het plaatsen van windmo-
lens. Vanzelfsprekend worden omwonenden van meet af aan 
bij deze initiatieven betrokken. Zodra het enigszins mogelijk is 
wordt het milieu neutrale industrieterrein “de Trompet” door-
ontwikkeld. De huidige milieudoelstellingen van dit terrein blijven gehandhaafd. We plaatsen ten-
minste 3 windmolens op Heemskerks grondgebied. Als de provincie dit blijft tegenhouden dan 
bouwen we deze desnoods zonder vergunning. 

 Heemskerk aardgasvrij in 2030 
 Alle huizen energieneutraal in 2030 
 Grootscheepse isolatiecampagne 
 OZB afhankelijk van energielabel 
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Ook worden er zo veel mogelijk zonnepanelen 
op daken van gemeentepanden geplaatst en 
opengesteld voor energiecoöperaties. Leges 
voor vergunningen voor zonnepanelen wor-
den teruggebracht tot nul euro. 

Bedrijven en instellingen houden zich aan de verplichting om investeringen in energiebesparing 
uit te voeren als die in vijf jaar terug te verdienen zijn. 

DIERENWELZIJN  

 
Het huidige dierenwelzijnsbeleid wordt voorgezet. Heemskerk stimuleert de plaatsing van bijen-
korven. En onderzoekt de mogelijkheid tot meer biodiversiteit middels vlindertuinen en derge-
lijke. Dierenwelzijn dient blijvend onder de aandacht gebracht van de kinderen in Heemskerk. 
Daarom wil GroenLinks de kinderboerderij in stand houden en moet deze voldoen aan het keur-
merk Kinderboerderijen. Bij het beheer van het gemeentelijke groen staan biodiversiteit en be-
scherming van dieren en hun leefgebieden voorop.  
Heemskerk ontwikkelt een eigen Gedragscode Flora en Fauna. 

  

 Leges zonnepanelen € 0 
 Ruimte voor energiecoöperaties 
 Openbare verlichting Led 
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OPEN HEEMSKERK 
 
GroenLinks staat voor jouw vrijheid. In een open samenleving kun je zijn wie je bent en zeggen 
wat je vindt. Je voelt je er thuis en veilig. We gaan er respectvol met elkaar om. Ook al is iemand 
anders dan jij: we geven elkaar een kans. Altijd. In onze gemeente wonen mensen met verschil-
lende achtergronden, overtuigingen en voorkeuren. Als we als samenleving willen groeien, moe-
ten we ons állemaal in elkaars problemen, gevoelens en opvattingen durven inleven. 
 
Een gemeente die luistert naar burgers 
In onze gemeente wonen vrije, autonome en mondige burgers. GroenLinks wil dat burgers meer 
te zeggen krijgen over de plek waar ze leven, wonen, werken en ontspannen. Wij willen dat men-
sen mee kunnen praten en mee kunnen denken over de 
beslissingen die hen raken. We willen dat de gemeente 
naar hen luistert. Sámen zoeken we naar nieuwe manie-
ren van discussie en samen zoeken we naar oplossingen 
voor problemen in Heemskerk. Iedereen wordt gehoord: 
mondige burgers die makkelijk meepraten, maar ook in-
woners voor wie praten wat minder vanzelfsprekend is. 
Heemskerk werkt ook actief mee aan nieuwe initiatieven 
van burgers ter verbetering van hun eigen buurt. En het is 
belangrijk om ook samen te werken met andere gemeen-
ten. De menselijke maat is daarin altijd ons eerste uit-
gangspunt: de gemeente moet zo dicht mogelijk bij haar burgers staan. 
 
Samen werken aan veiligheid 
Onveiligheid en intolerantie verkleint de ruimte voor verschillen in een samenleving. Om de vei-
ligheid op straat te waarborgen, moet de politie daadkrachtig optreden tegen overlast en crimina-
liteit. Het is ontoelaatbaar dat inwoners zich onveilig voelen in hun eigen omgeving of dat ze wor-
den weggepest of mishandeld. Samen met de politie moet de gemeente werken aan veilige buur-
ten en ingrijpen daar waar het misgaat. Maar het voorkómen van criminaliteit is nog beter. We 
zetten in het bijzonder in op het voorkomen van problemen als gevolg van criminaliteit, radicali-
sering en polarisatie. Want we zijn trots op onze open en vrije samenleving: die waarden moeten 
we beschermen. 
 
Gastvrije gemeente 
Een open samenleving betekent ook een gastvrije samenleving. Heemskerk biedt mensen die op 
de vlucht zijn voor oorlog of onderdrukking een veilige haven. Tijdens hun procedure zijn vluchte-
lingen onderdeel van onze gemeente. Dat vraagt inzet van henzelf, maar ook van ons als lokale 
samenleving. GroenLinks wil burgers actief betrekken bij de vestiging van vluchtelingen. Tegen 
racisme en discriminatie van migranten, vrouwen en (seksuele) minderheden of mensen met een 
beperking stellen we harde grenzen. In een open en gastvrije samenleving moeten we ons al-
lemáál thuis kunnen voelen. 
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Aantrekkelijke gemeente met veel cultuur 
Wij zijn trots op ons lokale culturele erfgoed en zorgen daar 
goed voor. Bij een open Heemskerk hoort ook een bruisend 
cultureel aanbod. Kunst stelt vragen bij wat we dachten ze-
ker te weten. Kunst verbeeldt werelden die er niet zijn. 
Kunst verrijkt ons leven en geeft glans aan ons bestaan. 
Maar kunst kan ook bijdragen aan ontspanning, ontmoeting 
en zelfontplooiing, bijvoorbeeld als mensen zingen in een 
koor, schilderles nemen of dansen in een groep. GroenLinks vindt het daarom belangrijk dat alle 

kinderen al jong toegang hebben tot cultuur - onafhankelijk 
van het inkomen van hun ouders. 
Cultuur is voor iedereen, het versterkt de maatschappelijke 
samenhang. Iedereen moet actief betrokken worden bij het 
culturele leven in Heemskerk. Kunst en Cultuur zijn geen 
luxeartikelen, maar noodzakelijke voorwaarden om Heems-

kerk open, dynamisch én sociaal te houden. Heemskerk investeert in cultuur, ook omdat het 
loont. Kunst en cultuur zijn voor en van iedereen, zorgen voor sociale samenhang, bevorderen de 
economie en bevorderen creatief talent. Culturele voorzieningen maken een gemeente aantrek-
kelijk als vestigingsplaats voor bedrijven en functioneren als aanjagers van de lokale economie. 
Kunst en cultuur trekken niet alleen toeristen aan, maar ook hoogopgeleide bewoners die actief 
bijdragen aan hun woonplaats. Door verbetering van werkgelegenheid en leefklimaat profiteert 
de hele bevolking. 
 

DIVERSITEIT: IEDEREEN IS ANDERS 

DISCRIMINATIE VOORKOMEN EN BESTRIJDEN 

Heemskerk is voor iedereen een gastvrije gemeente. 
Hier geldt artikel 1 van de Grondwet: 
‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke 
gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens gods-
dienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, ge-
slacht of welke grond dan ook, is niet toegestaan.’ 
Heemskerk stelt een roze agenda op, waarin voorne-
mens, plannen en actiepunten met betrekking tot de 
emancipatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen, trans-
genders en interseksuelen worden opgenomen en ge-
toetst. 
De gemeente start een campagne om de aangiftebereidheid te stimuleren en zorgt dat er altijd 
wordt teruggekoppeld wat er met de aangifte is gebeurd.  
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GroenLinks is voor een inclusieve samenleving. Iedereen hoort erbij. 
Tegen discriminatie treden we hard op. 
Alle instellingen die subsidie van Heemskerk ontvangen, gaan werk maken van diversiteit. 

WERKEN AAN VERDRAAGZAAMHEID; RUIMTE VOOR MINDERHEDEN 

De gemeente luistert naar burgers en praat met hen.  
We willen regulier overleg met alle religieuze en levensbeschouwelijke organisaties in onze ge-
meente.   
Radicalisering heeft onze constante aandacht. 
Heemskerk neemt in overleg met werkgevers maatregelen om discriminatie op de werkvloer te 
voorkomen. 
De gemeente ondersteunt de emancipatie van vrouwen en lesbiennes, homo’s, biseksuelen, 
transgenders en interseksuelen binnen culturele en religieuze groepen. 
De gemeente moedigt woongroepen aan om het keurmerk ‘De Roze Loper’ te gaan halen. 

KUNST EN CULTUUR 

EEN BRUISENDE, CREATIEVE GEMEENTE 

GroenLinks wil het lokale en regionale potentieel van kunstenaars en creatieve inwoners opti-
maal benutten om Heemskerk bruisender en levendiger te maken. Met een divers aanbod van 
hoge kwaliteit en voor iedereen. 
Heemskerk garandeert een aantrekkelijk regionaal cultuuraanbod door duidelijke afspraken te 
maken met andere gemeenten. 

MEER AANDACHT VOOR KUNST- EN CULTUUREDUCATIE 

De gemeente stimuleert scholen om jongeren enthousiast te maken voor kunst en cultuur. 
We bevorderen actieve kunstbeoefening door een goede afstemming met kunsteducatie. 
Cultuur is voor iedereen: onze gemeente participeert in het Jeugdcultuurfonds dat kinderen uit 
armere gezinnen in staat stelt om bijvoorbeeld dans-, theater- of muzieklessen te nemen. 
We stellen amateurverenigingen in staat te werken aan 
meer kwaliteit. De gemeente ondersteunt het cultuur-
centrum Heemkerk om samen met haar culturele en 
maatschappelijke partners en met bewoners van 
Heemskerk de kunst en cultuur in Heemskerk te ver-
sterken en zichtbaar te maken. 
De openbare bibliotheek blijft zich ontwikkelen tot ont-
moetingsplaats. Om kennis voor iedereen toegankelijk 
te maken, is extra aandacht voor bepaalde groepen es-
sentieel. 
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BEHOUD EN PROMOTIE VAN CULTUREEL ERFGOED 

Heemskerk heeft een monumentenlijst. De gemeente be-
schermt deze en andere waardevolle gebouwen, interieurs 
en landschapselementen. 
De gemeente steunt de plaatselijke historische vereniging 
en maakt actief gebruik van haar kennis. 
 
 
 
 
 

 

INVESTEREN IN DE LOKALE OMROEP 

GroenLinks investeert in een sterke, onafhankelijke en moderne lokale omroep (radio en tv). 

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 

INZETTEN OP PREVENTIE 

Voor elke wijk komt een wijkveiligheidsplan. Samen met bewoners en politie identificeert de ge-
meente onveilige punten en door samen te werken zoeken we effectief naar oplossingen. 
Buurttoezicht maakt van bewoners de ogen en oren van de wijk. De gemeente zorgt voor goede 
voorlichting over alcohol- en drugsgebruik aan jongeren, ouders en leraren. 
In het kader van inbraakpreventie gaan alle woningen voldoen aan het politiekeurmerk Veilig Wo-
nen. 
GroenLinks wil speciale aandacht voor jongeren. Uitgangspunt: waar jongeren betrokken zijn bij 
een conflict, worden ze ook betrokken bij de oplossing. 
Buurtbemiddelaars kunnen bruggen slaan tussen jongere en volwassen buurtbewoners. 

ZO NODIG REPRESSIE 

Cameratoezicht, mosquito’s, preventief fouilleren, gebiedsontzeggingen en samenscholingsverbo-
den worden alleen toegepast in situaties waarin niets anders helpt en onder strenge voorwaar-
den. 
Huiselijk geweld is onacceptabel, en wij zullen alles doen om dit geweld tegen vrouwen, mannen, 
kinderen en ouderen aan te pakken en te voorkomen. 
Om alcoholmisbruik onder jongeren tegen te gaan, stelt de gemeente samen met opvoeders een 
actieplan op. Er wordt streng toegezien op handhaving van de leeftijdsgrens voor verkoop van 
alcohol (en andere drugs) aan minderjarigen.  
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HET BEHOUD VAN BURGERLIJKE VRIJHEDEN 

De inwoners van Heemskerk moeten erop kunnen vertrouwen dat zij zo min mogelijk door de 
overheid in hun privacy worden geschonden. Privacy is een universeel mensenrecht. Zonder pri-
vacy geen vrijheid van meningsuiting, geen rechtsstaat of gezonde democratie. ‘Diegenen die ons 
kennen, hebben macht over ons. Zij kunnen ons een baan ontzeggen, een lening onthouden, 
onze bewegingen inperken, ons onderdak, lidmaatschap en onderwijs weigeren. Zij kunnen onze 
toegang tot het goede leven beperken.’ 
De gemeentelijke websites zijn goed beschermd tegen virussen en cyberaanvallen, zodat de in-
formatie van inwoners privé is en blijft. 
GroenLinks is vóór legalisering van softdrugs. Heemskerk draagt bij aan de beweging voor legali-
sering en loopt in haar gemeentelijk beleid waar mogelijk voorop met (de)regulering. 

INTERNATIONAAL 

DENK MONDIAAL, HANDEL LOKAAL 

Heemskerk blijft al haar producten, diensten en werk duurzaam, dier-
vriendelijk en fairtrade inkopen. Bij elke investeringsbeslissing maakt de 
gemeente een maatschappelijke kosten-batenanalyse, waarbij ook kli-
maatschade en milieuvervuiling aandacht krijgen. Heemskerk is een 
‘Global Goals Gemeente’. Europese fondsen worden benut voor ge-
meentelijk en regionaal beleid. 
 
 

VLUCHTELINGENBELEID 

Onze gemeente denkt en doet mee aan de opvang van vluchtelingen, in nauw overleg met bewo-
ners. 
Bij voorkeur vangen we op in kleinschalige voorzieningen.  
Heemskerk werkt actief aan het draagvlak voor vluchtelingenopvang onder inwoners, door hen 
goed te informeren en door met hen te overleggen. 
Vluchtelingen beginnen direct na aankomst in de ge-
meente met een taalcursus en indien mogelijk met (vrij-
willigers-)werk om de integratie te versnellen. 
Als een vluchteling een verblijfsvergunning krijgt, helpt de 
gemeente hem of haar zo snel mogelijk aan woonruimte 
en krijgt hij of zij integratiebegeleiding. 
De gemeente voert regie over de inburgering, samen met 
de vluchteling. 
Uitgeprocedeerde asielzoekers in nood krijgen van de gemeente ondersteuning en opvang. 
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DE GEMEENTE EN HAAR INWONERS 

SAMENWERKEN MET BEWONERS VAN HEEMSKERK 

Inwoners van Heemskerk hebben recht op een transparante en integere overheid die luistert 
naar wat er in de samenleving speelt. GroenLinks vindt dat inwo-

ners in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken moeten 
worden bij grote en kleine veranderingen in hun woon-

omgeving: dit noemen we 'beginspraak'. En we willen 
mensen ondersteunen met goede initiatieven voor 
hun buurt, die bijdragen aan een actieve, open en soli-
daire samenleving. 
Burgers krijgen het recht om een alternatieve aanpak 
voor te stellen voor publieke doelen in hun omgeving 

(‘right to challenge’). 
Alle leerlingen in Heemskerk beleven tenminste eenmaal 

in hun schoolcarrière de werking van het gemeentehuis.  
De gemeente overlegt regelmatig met belangrijke organisaties in 
Heemskerk om te weten wat er speelt. 
De gemeente komt ook ‘buiten’: de medewerkers weten wat er leeft in Heemskerk. 

GOEDE DIENSTVERLENING 

Iedereen heeft gemakkelijk toegang tot gemeentelijke informatie. De informatie wordt vraagge-
richt en makkelijk vindbaar aangeboden.  
Mensen die behoefte hebben aan rechtstreeks contact en/of niet om kunnen gaan met de digi-
tale dienstverlening, blijven we natuurlijk helpen aan het loket. 
De dienstverlening aan ondernemers komt op een hoger plan. 

EEN TRANSPARANT EN INTEGER BESTUUR 

Het gemeentebestuur informeert haar bewoners over wat er wel en niet is bereikt en wat dat 
heeft gekost. Er komt een openbaar subsidieregister zodat iedereen kan zien wie subsidie van de 
gemeente ontvangt en met welk doel. 
Het vertrouwen in de democratie gaat de gemeente aan het hart. Raad, college en ambtelijke or-
ganisatie laten in ieder geval één keer per raadsperiode de eigen integriteit doorlichten. 
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DE GEMEENTELIJKE ORGANISATIE 

Op bijna alle terreinen werkt Heemskerk samen met andere gemeenten. De inhoudelijke opga-
ven moeten hierbij centraal staan. GroenLinks is voorstander van een verdere intensivering van 
de samenwerking in de IJmond, de afgelopen jaren heeft de samenwerking, met name in het so-
ciale domein, veel opgeleverd. GroenLinks vindt dat onderzocht moet worden hoe deze samen-
werking het best vorm kan krijgen, waarbij alle vormen, dus ook fusie betrokken moeten worden. 
Het belang van de inwoners staat hierbij voorop. Welke vorm levert de meeste kwaliteit voor de 
inwoners, Een belangrijk aspect naast de democratische legitimiteit is de grotere invloed die de 
IJmond kan uitoefenen in andere samenwerkingsverbanden ten opzichte van de drie individuele 
gemeenten. Nu al wordt een aanzienlijk deel van het totale budget IJmondiaal besteed. 
  
De gemeente levert kwaliteit. 

Arbeidsuitbuiting wordt keihard bestreden. De ge-
meente Heemskerk geeft gelijke beloning voor ge-
lijk werk, geen draaideurconstructies. 
Als de gemeente taken uitbesteedt, zoals de thuis-
zorg, let ze in de eerste plaats op kwaliteit en niet 
alleen op kosten. Ook zaken als duurzaamheid en 
een goede omgang met personeel (gelijke belo-
ning voor gelijk werk) nemen we mee in de beslis-
sing. Er komt meer gesubsidieerd werk. Verdrin-
ging van reguliere arbeid door re-integratieactivi-
teiten wordt tegengegaan. Voor regulier werk 

geldt regulier loon. We tolereren geen uitbuitcon-
structies in Heemskerk. 
De gemeenteraad krijgt voldoende ondersteuning om al haar taken naar behoren uit te kunnen 
oefenen: zowel met betrekking tot de koers van het beleid als de controle op de uitvoering daar-
van. 
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COLOFON  

TEKST 
De basis voor dit verkiezingsprogramma is in 2017 gelegd door de programmacommissie, be-
staande uit Jacqueline Brethouwer, Jos Burger, John van Dongen, Ans Nijman en Jeroen 
Olsthoorn.  
De programmacommissie is te rade gegaan bij een aantal deskundigen en geïnteresseerden, bin-
nen en buiten GroenLinks, en bij diverse maatschappelijke organisaties. 
De programmapunten zijn op 14 december 2017 vastgesteld door de algemene ledenvergade-
ring van GroenLinks Heemskerk. 
 
VORMGEVING 
John van Dongen en Jacqueline Brethouwer 
 
UITGAVE 
GroenLinks Heemskerk 
glheemskerk@hotmail.com  
www.heemskerk.groenlinks.nl 
 
 


