
 

VERKIEZINGSPROGRAMMA DUURZAAM SCHAGEN 2018-2022 

 

Denk globaal en handel lokaal: Samen een leefbaar Schagen! 

 

1. Duurzaam Samenleven: een vorm van beschaving 

Onder duurzaam samenleven verstaan wij een wijze van produceren, consumeren, wonen, werken en 

recreëren die in evenwicht is met de mogelijkheden en beperkingen van de natuur, met dien verstande 

dat de natuurlijke biodiversiteit niet wordt aangetast, en die toekomstige generaties ook in staat stelt 

een zinvol en veilig bestaan op te bouwen. 

Duurzaam samenleven betekent ook evenwicht tussen werk en ontspanning, en acceptatie van 

menselijke verschillen en opvattingen voor zover die niet in strijd zijn met universele waarden. De 

duurzame samenleving begint bij ons zelf, maar ook in de eigen gemeente. 

Op grond van deze uitgangspunten streven wij uiteindelijk naar een – samen met de omliggende 

gemeenten – zoveel mogelijk zichzelf voorzienende regio op het gebied van (duurzame) energie en 

(veilige) voedselproductie. Wij willen saamhorigheid en geborgenheid stimuleren en de voorwaarden 

scheppen voor een ontspannen leefomgeving waarin onze bevolking zich veilig voelt. 

  

2. Natuur, landschap en milieu 

Natuur en landschap en een gezond milieu zijn de dragers en het kapitaal voor (duurzaam) wonen, 

werken en recreëren. Daarom streven wij naar: 

▪ handhaving en uitbreiding van Natura2000 gebieden, inclusief de kuststrook; 

▪ Noordzeestrand vrij van permanente bebouwing, met uitzondering van enkele paviljoens, en een 

beperkt aantal strandhuisjes die buiten het seizoen weer worden afgebroken; 

▪ extra aandacht voor flora en fauna binnen de gebouwde omgeving: snoeien met beleid! 

▪ tegengaan van verrommeling van buitengebieden door niet in de omgeving passende bebouwing; 

▪ wegens ontoelaatbare aantasting van natuur en landschap geen nieuwe kernreactor in Petten, en 

zo spoedig mogelijk sluiting en opruiming van de oude radioactief afval lekkende reactor; 

▪ terugdringing van het gebruik van milieuonvriendelijke, giftige bestrijdingsmiddelen in de 

landbouw; 

▪ onkruidbestrijding in woonwijken gifvrij houden; 

▪ voorkomen onnodig kappen van bomen en herplantingsplicht gemeente op plekken waar aan 

kappen niet valt te ontkomen; 

▪ aanplant van vijf hectare bos om en nabij de camping aan de Oudedijk in de kern Schagen; 

▪ het vooralsnog niet aanleggen van zogenaamde zonneweiden, wegens bezwaren voor natuur, 

landschap  en leefomgeving. Er zijn nog voldoende daken om zonnecollectoren op te plaatsen. 

 

3. Economie en werkgelegenheid 

De economische kurk waarop onze gemeente drijft wordt gevormd door agrarische activiteiten, 

toerisme, recreatie en dienstverlening. Daarom streven wij naar versterking van deze sectoren met 

dien verstande dat: 

▪ daarbij ecologische landbouw en veeteelt regel en geen uitzondering vormen; 

▪ recreatieve voorzieningen worden ingepast in natuur en landschap; 
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▪ er geen plaats is voor grootschalige projecten die niet passen bij de maat en schaal van 

bebouwing of landschap (bijvoorbeeld geen nieuwe grootschalige bungalowparken); 

▪ duurzame energie in de meest brede zin wordt bevorderd: d.w.z. ondersteunen van particuliere 

initiatieven, ECN-activiteiten vooral richten op ontwikkeling van hernieuwbare energie, stimuleren 

van energie neutrale (agrarische) bedrijven, gebouwen en woningen etc. 

▪ de vergrijzing als kans wordt gezien en niet als probleem: werkgelegenheid in ouderenzorg, 

leefbare omgeving voor senioren; 

▪ een glasvezel-kabelnetwerk wordt aangelegd voor bedrijven en particulieren zonder dwang van 

provider te veranderen. 

 

4. Bouwen en wonen 

4.1. Duurzaam bouwen en wonen 

Omdat het technisch kan, zou het eigenlijk nu al een uitgemaakte zaak moeten zijn dat verplicht, en 

uitsluitend duurzaam wordt gebouwd, in die zin dat alle gebouwen en woningen klimaatneutraal 

worden ingericht. Wij bepleiten: 

▪ snellere overgang van fossiele brandstof naar hernieuwbare energie (zon, water, wind, 

aardwarmte, biovergassing, warmte en koude opslag); 

▪ toepassen van slimme koppelingen die productie en gebruik op elkaar afstemmen; 

▪ zoveel mogelijk  aantrekkelijk maken woningen van particulieren te voorzien van zonnecollectoren 

door onder andere een hernieuwd fonds voor subsidieverstrekking en toekenning van een lager 

tarief in de Onroerend Zaak Belasting aan de eigenaren van panden met zonnecollectoren en/of 

goede isolatie. Huurders dienen daarvan te kunnen profiteren door een lagere huur; 

▪ zoveel mogelijk toepassen van duurzame bouwmaterialen (FSC keurmerk); 

▪ waar mogelijk gebruik maken van aardwarmte in woonwijken. 

▪ nieuwbouw uitsluitend nog energieneutraal; 

▪ bestaande bouw sneller verduurzamen door gebruikmaking van energiebesparende technieken. 

 

4.2. Bouwvolume 

In verband met de (onzekere) demografische ontwikkeling (kleine groei of stabiliteit van de bevolking) 

geen grootscheepse nieuwbouwplannen meer ontwikkelen, maar bouwen naar behoefte. Een 

duurzame woonomgeving is veilig en roept het gevoel op van geborgenheid. 

 

4.3. Woningen en wonen algemeen 

▪ bouwen van zoveel mogelijk levensloopbestendige woningen, en bestaande woningen waar 

mogelijk levensloopbestendig maken; 

▪ stimuleren bouw goedkope koop- en huurwoningen voor starters; 

▪ vergroting, in elk geval zeker geen verkleining, van het bestand aan sociale huurwoningen, mede 

met het oog op huisvestingsverplichtingen voor nieuwkomers; 

▪ voorkomen van het ontstaan van achterstandswijken als gevolg van een te grote concentratie van 

sociaal- en/of economisch zwakkere medeburgers door aan te dringen op een actief 

spreidingsbeleid over alle wijken en buurten; 

▪ actieve rol gemeente bij het voorkomen van verloedering van buurten als gevolg van a-sociaal 

gedrag (afval op straat, lawaai en andere vormen van overlast); 

▪ voorkomen van overlast van buitenlandse (seizoen)werknemers door toezicht op fatsoenlijke 

huisvesting, waarvoor de werkgevers primair de verantwoordelijkheid dragen; 

▪ geen arbeidsmigranten pensions in woonwijken waar de sociale druk al groot is wegens veel 

sociale problemen als lage inkomens, integratie van nieuwkomers, schuldenproblematiek e.d. 

 

5. Leefomgeving, verkeer en veiligheid 

5.1. Duurzame leefomgeving 
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Een duurzame leefomgeving is groen, aangenaam en veilig. Wij streven naar: 

▪ versterking van saamhorigheid in wijken en buurten door het aanmoedigen en zo nodig 

ondersteunen van particuliere initiatieven die de onderlinge relaties tussen bewoners bevorderen, 

als buurtfeesten, ontmoetings- en servicecentra voor oud en jong; 

▪ aandacht voor voldoende veilige speelvoorzieningen in de wijk; 

▪ handhaving van de 30/50/60 km per uur zones; 

▪ betere en vooral veilige fietspaden tussen de dorpskernen 

▪ zo spoedig mogelijk realiseren van een deels autovrije markt in stad Schagen; 

▪ stationsweg en landbouwstraat eenrichtingsverkeer; 

▪ veilige, goed onderhouden en logische voet- en fietspaden met ronde afslagen; 

▪ veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers; 

▪ veilige verkeersstroken bij scholen en complexen van seniorenwoningen; 

▪ spelen in het groen mogelijk maken door het creëren van “spannend groen”. 

 

5.2. Openbare orde 

▪ streng optreden tegen elke uiting waarbij medemensen op grond van geslacht, etnische afkomst, 

of seksuele geaardheid in woord of daad worden gediscrimineerd; 

▪ met het oog op onnodig verkeer, extra energieverbruik, en ontlasting van de kleine middenstand, 

geen uitbreiding, maar eerder beperking  van het aantal koopzondagen; 

▪ aandacht voor veilige buurten, de wijkagent moet blijven en makkelijk aanspreekbaar zijn; 

▪ cameratoezicht in de openbare ruimte in het horecagebied. 

 

6. Onderwijs, cultuur en sport 

▪ handhaven van de positie van stad Schagen als onderwijscentrum; 

▪ aandacht in basis- en voortgezet onderwijs voor weerbaarheid en burgerschapsvorming; 

▪ behouden en stimuleren van culturele en kunstzinnige activiteiten als muziek, toneel, ballet, 

schilderen e.d. als tegenwicht tegen een cultuur van overmatig consumeren; 

▪ expositieruimte voor kunstenaars in stad Schagen; 

▪ voldoende aantrekkelijke sport voorzieningen,  met name ook voor senioren; 

▪ cultuurhuis Markt 18 verdient indien nodig onze volle steun; 

▪ de West-Friese Folklore is identiteitsbepalend als toeristische trekpleister voor de kern Schagen, 

en verdient zo nodig ondersteuning. 

 

7. Integratie van nieuwkomers 

Rijk en provincie leggen de gemeente de verplichting op een bepaalde hoeveelheid nieuwe 

Nederlanders op te nemen. Dat levert problemen op als werkgelegenheid, huisvesting, en wederzijdse 

acceptatie, met name van niet-westerse allochtonen. Wij bepleiten een actief beleid gericht op 

enerzijds begeleiding naar passend werk en passende woningen, anderzijds wat betreft de 

wederzijdse acceptatie meer doeltreffende maatregelen als: 

▪ verbetering van inburgeringcursussen op het punt van beheersing van de Nederlandse taal; 

▪ erkende vluchtelingen met het oog op effectieve integratie meteen verplicht aan het werk; 

▪ onder behoud van recht op eigen identiteit, aanpassen aan plaatselijk geaccepteerde gewoonten 

(principe van individuele vrijheid, maar publieke assimilatie); 

▪ bijbrengen van de noodzaak zich in onze samenleving te houden aan universele menselijke 

waarden: discriminatie op grond van etnische afkomst, sekse of seksuele geaardheid is absoluut 

ontoelaatbaar, evenals gebruiken waarbij de menselijke waardigheid in het geding is als 

gedwongen huwelijk, eerwraak, en genitale verminking. 

 

8. Kleine kernen 
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Bijzondere aandacht voor behoud en versterking van de leefbaarheid in kleine kernen, waarbij de 

bewoners ook zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun leefomgeving: 

▪ waar mogelijk een basisschool, supermarkt en postkantoor, sportgelegenheden en steun aan 

verenigingsleven 

▪ bibliotheek (mobiel of bezorging), speeltuinen en ouderenzorg 

▪ grootschalige uitbreidingsplannen voor kleine kernen zijn ongewenst 

▪ geen versterking van de centrumfunctie van de stad Schagen als dat ten koste gaat van 

basisvoorzieningen in de kleine kernen 

▪ slimme organisatie van de gezondheidszorg in kleine kernen door decentralisatie van medische 

dienstverlening (medisch centrum) 

▪ slimme organisatie van openbaar vervoersvoorzieningen door een fijnmazig netwerk van bel- en 

buurtbussen 

▪ versterking van de dorpsraden door deze eigen bevoegdheden toe te kennen, bijvoorbeeld op het 

gebied van openbaar groen en inrichting van de openbare ruimte. 

 

9. Sociale zorg, welzijn en gezondheid 

Een duurzame samenleving is sociaal en betrokken. Meer dan wat dan ook bevorderen 

saamhorigheid, gemeenschapsdenken en onthaasting het gevoel van veiligheid en geborgenheid 

  

9.1. Ondersteuning van medemensen in moeilijke situaties 

▪ ruimhartig sociaal beleid, onder gelijktijdig strenge controle op misbruik en fraude van sociale 

voorzieningen; 

▪ gegarandeerde en betaalbare sociale hulp voor iedereen die dat nodig heeft; 

▪ afschaffen van de sollicitatieplicht voor werkzoekenden boven de vijftig jaar; 

▪ gelijktijdige experimenten met vormen van basisinkomen; 

▪ behoud van vormen van sociale werkvoorziening voor laag en weinig kansrijken op de 

arbeidsmarkt. Voor het sociaal werkvoorzieningschap Noorderkwartier valt daarbij een tweeledige 

taak toe. Enerzijds toezicht op medeburgers met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking 

die ten dele ook aan het gewone arbeidsproces kunnen deelnemen door toekenning van een 

persoonsgebonden budget. Gesubsidieerde werkkrachten zijn aantrekkelijk voor werkgevers, en 

het is goed voor hun gevoel van eigenwaarde. Bovendien kan zo ook de toevloed van 

buitenlandse werkkrachten worden ingedamd. Anderzijds te werkstelling in een beschutte 

omgeving. Noorderkwartier moet in staat gesteld worden geheel of ten dele financieel 

zelfvoorzienend te worden door het kunnen aannemen van commercieel aantrekkelijk werk. Wij 

zien daarin geen oneerlijke concurrentie gezien de beperkingen van betrokken arbeidskrachten; 

▪ behoud van het Persoons Gebonden Budget voor verzorging ouderen en gehandicapten 

▪ levensloopbestendige woningen stimuleren door aanpassingen aan de woning financieel te 

ondersteunen, opdat ouderen zo lang mogelijk in eigen woning en buurt kunnen blijven wonen. 

▪ servicewoningen voor ouderen en/of gehandicapten vooral in of nabij de centra 

▪ in stad Schagen dient een daklozenpension te komen; 

 

Voor jongeren: 

▪ creëren van ontmoetingsplaatsen die geen overlast veroorzaken; 

▪ werkloze jongeren herscholen voor beroepen waar vraag naar is; 

▪ voldoende betaalbare woonruimte voor (nog) alleenstaande jongeren. 

  

Voor gehandicapten: 

▪ mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking dienen zo volwaardig mogelijk aan de 

samenleving te kunnen deelnemen. Daartoe dienen tenminste alle fysieke drempels uit de weg 
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geruimd te worden (op- en afritten, toegang winkels, openbaar vervoer, kantoren, 

overheidsgebouwen e.d.) 

 

9.2. Dierenwelzijn 

▪ dieren: of het nu gaat om dieren die gehouden worden voor voedselproductie of huisdieren, het is 

een vorm van beschaving dat zij met respect worden behandeld. Dierenleed dient met kracht te 

worden bestreden; 

▪ behoud van het dierenasiel en steun aan de dierenbescherming; 

▪ verbod van mega-stallen in de veeteelt, zowel uit oogpunt van dierenleed als volksgezondheid (Q-

koorts); 

▪ bio-industrie voorkomen, dan wel afbouwen; 

▪ dieren horen, voor zover het weer dat toelaat, in de wei! 

▪ dierenambulance in stand houden; 

▪ diervriendelijke veeteelt voor de slacht is gebaat bij vermindering van de vleesconsumptie en 

vermindering van de uitstoot van CO2. 

 

9.3. Gezondheid 

▪ behoud en uitbreiding van de medische boulevard in Schagen; 

▪ aandacht voor tegengaan van overmatig alcoholgebruik, met name onder jongeren; 

▪ aandacht voor gezond eten, drinken, en bewegen; 

▪ tegengaan overgewicht (obesitas) – oorzaak van veel ziekten – vooral bij jongeren; 

▪ geen woonbebouwing dicht bij snelwegen (fijnstof uitstoot verkeer en lawaai). 

 

10. Burger en bestuur 

Duurzame democratie vereist dat inwoners, belanghebbenden en anderszins geïnteresseerde burgers 

zoveel mogelijk in staat worden gesteld hun stem te laten horen. Dus niet alleen bij verkiezingen. 

Beraadslaging over belangrijke kwesties dient zo open en breed mogelijk plaats te vinden. Elke vorm 

of zelfs schijn van karteldemocratie waarbij plannen in achterkamers worden voorgekookt dan wel 

zaken worden toebedeeld, dient afgeschaft of vermeden te worden. Daarom streven wij naar: 

▪ serieus nemen van particuliere initiatieven van individuele burgers, buurten, wijken en dorpen; 

▪ laagdrempelige toegang van het bestuur voor burgers (periodiek wijk- en buurtbezoek, 

burgerspreekuur wethouders); 

▪ bij voornemens voor nieuwe ruimtelijke plannen eerst  beraadslaging met alle betrokken burgers; 

▪ invoeren van referenda voor gewichtige politieke kwesties als  een nieuwe kernreactor in Petten of 

gemeentelijke fusie e.d.; 

▪ onnodig vergaderen van raad- en commissies terug te dringen door twee soorten 

raadsvergaderingen, te weten: beraadslagende vergaderingen, met inspraak van burgers en 

deelname aan de vergadering van leden van de steunfracties, en besluitvormende vergaderingen 

waarin het uiteindelijke beleid wordt vastgesteld; 

▪ de Raad als hoogste bestuursorgaan het beleid op hoofdlijnen te laten bepalen. Het College, als 

dagelijks bestuur, realiseert de in de besluitvormende vergaderingen aangenomen voorstellen. 

Het College dient naar politieke samenstelling een afspiegeling van de raad te zijn, en heeft geen 

eigen programma; 

▪ de dienstverlening aan de burger de beste van Nederland te land zijn, waarbij in principe alle 

dienstverlening ook digitaal beschikbaar is (aanvraag paspoort, rijbewijs, aangifte geboorte e.d.) In 

kleine kernen komt de betreffende ambtenaar indien gewenst thuis op bezoek; 

▪ bestrijden van bureaucratie door het afschaffen van overbodige regels. 
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11. Financiën 

Duurzaam financieel beheer vergt niet alleen aandacht voor reserves en financiële weerbaarheid in 

tijden van crisis, maar vooral ook investeringen in een duurzame toekomst. 

▪ er dient een investeringsfonds te komen voor het financieren van particuliere initiatieven voor 

duurzame energie; 

▪ bezuinigen alleen indien eerst boventallige reserves zijn aangesproken; 

▪ niet bezuinigen op gezondheid en veiligheid; 

▪ Onroerend Zaak Belasting niet verder verhogen dan het percentage van de jaarlijks 

geconstateerde inflatie, met uitzondering van financiële crisissituaties; 

▪ realistische vaststelling van de waarde van onroerende zaken, en voorkomen dat door 

afschrijvingsconstructies weinig of niet betaald wordt; 

▪ in verband met ontoelaatbare risico's geen actieve grondpolitiek; 

▪ transparante subsidieverordening; 

▪ subsidies uitsluitend verlenen aan activiteiten, verenigingen c.q. voor evenementen die sociaal 

en/of cultureel wenselijk zijn, en die zonder financiële steun van de gemeente niet kunnen bestaan 

c.q. plaatsvinden. 

 

12. De toekomst van de gemeente Schagen: welvarend, groen en sociaal 

De gemeente Schagen, zoals wij die voor ogen hebben, voorziet zichzelf met grotendeels 

hernieuwbare energie door op ruime schaal gebruik te maken van nieuwe technische mogelijkheden. 

De “Derde Industriële Revolutie” is realiteit geworden. Energie wordt duurzaam decentraal opgewekt 

en door internetcommunicatie geleid naar die plaatsen waar er behoefte aan is.   

Omdat die wijze van opwekking en distributie doelmatig en goedkoop is, leveren duurzame landbouw- 

en veeteelt, duurzame recreatie, en de dienstverlenende sector overvloedige welvaart en 

werkgelegenheid voor de regio.  

 

De woon- en leefomgeving is rustig, veilig en groen. Voorzieningen zijn op een dusdanig peil dat het 

voor senioren prettig toeven is, jongeren werk en huisvesting vinden, gezinnen zich geborgen voelen 

en degenen die het minder getroffen hebben in het leven niet aan hun lot worden overgelaten. De 

verkeersafwikkeling is veilig en er wordt gezond geleefd. Het onderwijs is van voldoende kwaliteit en 

levert een belangrijke bijdrage aan burgerschapsvorming.  

 

Culturele en andere evenementen ondersteunen het welzijn van onze inwoners. Wij zijn onthaast en 

hebben tijd om te zien naar de ander. Consumentisme heeft plaats gemaakt voor leven in evenwicht 

met de natuur. Klimaat-, financiële en economische crises behoren tot het verleden. Utopie? Ja en 

neen! 

Ja, zolang “Den Haag” en de landelijke politieke partijen onze samenleving blijven zien als een 

optelsom van markten die een ware “rat race” ontketenen en de natuur als een “wingewest”. En wij 

schuld op schuld blijven stapelen door meer te consumeren dan ecologisch en economisch 

verantwoord is. En ja, zolang wij geen oog hebben voor het belang van de “commons”: lucht, water en 

natuur die van ons allemaal zijn! En die blijven uitputten en vervuilen, zoals ook de maatschappelijke 

“commons” ten prooi zijn gevallen aan eenzijdige marktideologie, te weten gezondheidszorg, onderwijs 

en cultuur. 

Maar neen, indien wij de werkelijke oorzaken van de crises onder ogen durven te zien, de openbare 

ruimte terugveroveren op hufterigheid en gaan investeren in een duurzame toekomst. Veel gevestigde 

belangen verzetten zich daar tegen. Maar ook verouderde denkbeelden over economie en sociale zorg 

houden dit tegen. Strijd tegen de gevestigde orde blijkt moeizaam en taai te zijn, maar wij gaan die niet 

uit de weg. Te beginnen in onze gemeente. Samen met duurzame ondernemers, kritische 

consumenten en actieve burgers. Het gaat er om dat kortetermijnwinst en belangen plaats maken voor 

creatie van duurzame rijkdom. 
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Wij kiezen daarom voor de volgorde “planet, people, and profit”. Om sociaal en economisch te 

overleven! Voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen. 

 

 


