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Het kan anders. Het moet anders. Ook in de gemeente Schagen 
 

Dit is het verkiezingsprogramma voor Burgerbrug, Burgervlotbrug, Callantsoog, Dirkshorn, 
Eenigenburg, Groenveld, Grote Keeten, Kalverdijk, Krabbendam, Kerkbuurt, Oudesluis, Petten, 
Schagen, Schagerbrug, ’t Rijpje, Sint Maarten, Sint Maartensbrug, Sint Maartensvlotbrug, Sint 
Maartenszee, Schoorldam, Stroet, Tuitjenhorn, Valkkoog, Waarland, Warmenhuizen en ’t Zand. 
Dit is het verkiezingsprogramma voor de Gemeente Schagen. In dit verkiezingsprogramma leest 
u waar wij als Groenlinks voor staan, wat wij belangrijk vinden. Voor u en voor de gemeente 
Schagen. Van Burgerbrug tot ’t Zand. 

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 
gemeenschappelijke 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 onze gemeente een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Iedereen 
moet kunnen meedoen, via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Als het mensen zelf 
niet lukt om een baan te vinden, dan willen wij dat de gemeente helpt. Als je je baan verliest of 
ziek wordt, moet er een goed sociaal vangnet zijn. Schagen 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 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. Wij willen dat 
kinderen zorgeloos buiten in het groen kunnen spelen en schone lucht kunnen 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 van wat van zijn of haar 
leven wil maken en zelf wil bijdragen aan de eigen omgeving. Daarom geven wij ruimte aan 
betrokken burgers die hun omgeving groener, mooier of schoner willen maken. Daarom geven 
wij vertrouwen 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 
regels en structuren van organisaties blindelings te volgen.  
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TIEN PROGRAMMAPUNTEN VOOR 2018-2022 

1. Wij stimuleren mensen en geven ze de ruimte Wij kiezen voor een inclusieve samenleving: 
iedereen hoort erbij en iedereen doet mee. GroenLinks laat mensen niet in de steek. We 
gaan experimenteren met nieuwe vormen van sociale zekerheid, waarin keuzevrijheid, 
waardering en zelfontplooiing centraal staan.  

2. Wij zorgen dat de gemeente zich actief inzet om te voorkomen dat kinderen op de 
basisschool beginnen met een achterstand. Bijvoorbeeld door goede voor- en vroegschoolse 
educatie.  

3. Wij willen dat ouderen en mensen met een beperking zolang als zij willen thuis kunnen 
wonen.  

4. Wij willen zorgen voor voldoende sociale huurwoningen en voldoende huur- en 
koopwoningen voor starters en mensen met een middeninkomen. 

5. Wij willen extra bomen planten. Dat is niet alleen mooi maar zorgt ook voor extra schone 
lucht.  

6. Wij kiezen voor veel extra groen in en om de stad. Iedere inwoner moet kunnen genieten 
van bijvoorbeeld een mooi park of een groot grasveld. We ondersteunen buurtbewoners die 
hun buurt willen vergroenen. 

7. Wij maken in onze gemeente zo veel mogelijk gebruik van de zon en de wind, we stimuleren 
energieneutraal bouwen en het oprichten van lokale energiecoöperaties. 

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

9. Wij geven ruimte aan eigen initiatieven van burgers, professionals en organisaties die de 
stad eerlijker, mooier en schoner kunnen maken. 

10. Wij geven veel extra ruimte aan kunst en creativiteit. Kunst verrijkt ons leven. 
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Hoofdstuk 1 De sociale gemeente 
GroenLinks kiest voor een gemeente waarin we eerlijk delen. In onze gemeente krijgt iedereen 
een eerlijke kans op goed werk, een fatsoenlijk inkomen en een betaalbare woning. Wij zorgen 
ervoor dat iedereen gebruik kan maken van menselijke zorg en het allerbeste onderwijs. 

 

Eerlijke kansen 

Wie je ouders zijn, mag niet bepalen hoe ver je kunt komen of hoe groot je kunt dromen. Ieder 
kind verdient een goede start. Ons onderwijs moet er daarom op zijn gericht om de 
achterstanden waarmee kinderen beginnen, weg te werken en zo de talenten van kinderen 
verder te ontwikkelen. Geen enkele jongere mag voortijdig afhaken of worden afgeschreven. 
Iedereen die leerplichtig is, zit of op school, of volgt een leerwerktraject. Op school en daarbuiten 
geven wij kinderen de ruimte met voldoende sport- en speelvoorzieningen.  

Soms komen kinderen of jongeren in zulke grote problemen dat zij hulp nodig hebben. 
GroenLinks vindt dat jeugdzorg snel moet kunnen optreden, omdat zo veel leed kan worden 
voorkomen. Wij vinden wachtlijsten echt onacceptabel. De zorg moet goed aansluiten bij wat 
kinderen en jongeren nodig hebben. Daarom moeten kinderen en hun ouders ook zélf een stem 
hebben in het zoeken naar de beste oplossing.  

 

Iedereen doet mee 

Voor ieder mens is het belangrijk om te werken of om op een andere manier het gevoel te 
hebben ‘een steentje bij te dragen’ aan de samenleving. GroenLinks wil dat iedereen kan 
meedoen. Via betaald werk, school, mantelzorg of vrijwilligerswerk. Als dat niet lukt, is het taak 
van de overheid om mensen te helpen, bijvoorbeeld met extra ondersteuning of begeleiding. 
Ons uitgangspunt is altijd: minder regels en meer vertrouwen in de keuzes van mensen zelf. Wij 
willen af van de onnodige, ‘pesterige’ regels voor mensen met een bijstandsuitkering. Wij vinden 
dat zij meer mogen bijverdienen en willen dat er minder dwang wordt opgelegd. 

 

Menselijke zorg 

Ouderen en mensen met een beperking verdienen menselijke zorg. GroenLinks wil dat mensen 
zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen in hun eigen, vertrouwde omgeving. In de zorg staan 
mensen die hulp nodig hebben centraal, met hun eigen talenten en hun eigen behoeften. Dát 
moet het uitgangspunt zijn, in plaats van de regels van de gemeente of de bevoegdheden van de 
afdelingen.  

Wij vinden ook dat de zorg breder moet zijn dan alleen het beter maken van de patiënt. Er moet 
oog zijn voor álle problemen waar mensen mee te maken hebben: werk, inkomen, wonen, 
gezondheid en jeugdzorg. Al die terreinen moeten niet apart, maar in samenhang worden 
aangepakt. Het is belangrijk dat professionele hulpverleners, verpleegkundigen van de thuiszorg, 
andere begeleiders, schuldhulpverleners, de huishoudelijke hulp, mantelzorgers en vrijwilligers 
goed met elkaar samenwerken en elkaar snel weten te vinden. Van sociale wijkteams verwachten 
we een ‘eropaf-mentaliteit’: als mensen zich bij het loket melden omdat het water hen aan de 
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lippen staat, wordt er geen afspraak voor over zes weken gemaakt, maar word je meteen 
geholpen.  

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.   

 

Betaalbare woningen 

Iedereen moet goed kunnen wonen. En betaalbaar. In iedere wijk. GroenLinks wil harde 
afspraken met woningbouwcorporaties zodat zij voldoende sociale woningen bouwen. Óók voor 
ouderen en voor mensen met een beperking, die een aangepaste woning nodig hebben. 
Woningbouwcorporaties en zorgverleners trekken hierin gezamenlijk op. Met 
projectontwikkelaars maken we afspraken over de bouw van voldoende huurwoningen voor 
mensen met een middeninkomen én over betaalbare koopwoningen. Wij willen voorkomen dat 
er straks alleen nog wijken zijn voor hoge en voor lage inkomens. Verder willen we energiezuinige 
woningen bouwen. Dat is niet alleen goed voor de portemonnee van de bewoners, maar ook 
voor het klimaat. 

Kleine ondernemers zijn heel belangrijk, voor de werkgelegenheid en voor de leefbaarheid van 
onze gemeenten. Als winkelruimtes of kantoorgebouwen leegstaan, bieden we daar onderdak 
aan creatieve ondernemers, kunstenaars en startups. Zo voorkomen we verloedering. Op het 
platteland zorgen we ervoor dat er ook in kleine kernen genoeg voorzieningen zijn, zodat wijken 
leefbaar blijven en we ook daar leegloop voorkomen.   
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Programmapunten 

Inkomen en uitkering 

Iedereen doet mee in de samenleving 
De ongelijkheid stijgt al decennia en de lasten voor de minima zijn de afgelopen jaren fors verder 
gestegen. Armoedebestrijding is het fundament van een goed en geslaagd sociaal beleid. 
Geldzorgen 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. Wij kiezen voor 
ruimhartige inkomensondersteuning, zodat mensen met een minimumuitkering of werkende 
armen zich niet uitgesloten voelen en hun kinderen gewoon mee kunnen doen aan sportieve en 
culturele activiteiten 

De bijstandsuitkering is een belangrijk vangnet. We zijn streng aan de poort: als er werk is, krijgt 
iemand dat aangeboden. Eenmaal in de bijstand zijn we ruimhartig. Maatwerk en vertrouwen zijn 
leidend in ons beleid. Als het nodig is pakken we participatie en zorg en ondersteuning op in een 
gezamenlijk traject.   

We moeten kritisch beoordelen wat er nodig is voor een goede uitvoering. Geen onnodige 
bureaucratie voor uitkeringsgerechtigden en dus ook geen controlelast voor ambtenaren van de 
sociale dienst. Ook hierbij ligt er een rol voor de cliëntenraad (in samenspraak met de juridische 
afdeling i.v.m. bezwaar- en beroepsprocedures en rechtsgeldigheid). 

Schagen helpt mensen met schulden altijd, maar we proberen het ontstaan van schulden ook te 
voorkomen. Bij elke uitkeringsaanvraag en elk schuldhulpverleningstraject wordt een 
budgetadvies gegeven. Jaarlijks voert de gemeente bovendien een preventiecampagne. 

Participatie en werkgelegenheid 

We stemmen de dienstverlening af op de cliënt 
Cliënten zijn er niet bij gebaat als ze allerlei instanties moeten aflopen. Als er geen goede klik is, 
moet de cliënt een ander aanspreekpunt kunnen aanvragen. De klant is de norm: de begeleiding 
wordt afgestemd op wat hij of zij nodig heeft. Cliënten krijgen één aanspreekpunt bij de sociale 
dienst: een eigen coach die zorgt voor ‘dienstverlening op maat’. 

Één aanspreekpunt betekent ook de mogelijkheid, wanneer dat nodig is, tot (intensief) 
persoonlijk contact in plaats van digitaal contact alleen. Bijvoorbeeld omdat het voor de cliënt 
prettiger is, maar ook omdat zo een vertrouwensband kan worden opgebouwd en een beter 
inzicht wordt verkregen in hoe de cliënt functioneert. 

De gemeente creëert een passend aanbod 
Voor mensen die (nog) geen kans maken op betaald werk, zoekt de gemeente naar alternatieven: 
scholing, participatiebanen, seniorenbanen, leerwerkplekken, stageplaatsen of vrijwilligerswerk. 
De gemeente helpt werkzoekenden die een eigen bedrijf willen starten actief. Het doel van re-
integratie is dat mensen definitief zonder uitkering kunnen rondkomen. 
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Mensen die (nog) niet toe zijn aan re-integratie op de arbeidsmarkt, krijgen werkactiviteiten in 
buurten, onderwijs, zorg, welzijn, sport en openbare ruimte. Tegen het minimumloon, met 
normale secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals pensioenopbouw. Deze banen sluiten aan bij de 
ambities en mogelijkheden van de werkzoekende.  

Mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking moeten in principe overal aan het werk 
kunnen. Zij hebben het recht om zelfstandig en in eigen regie te kunnen werken. Vervoer mag 
eveneens geen probleem meer zijn.  

Beschutte sociale werkplaatsen zijn voor sommigen de enige veilige manier van werken. Voor 
hen blijft die mogelijkheid bestaan. Zo nodig gaat Schagen gaat daar lokaal invulling aan geven. 

Duurzame economie en werk 

Midden- en kleinbedrijf (MKB) 
Schagen werkt samen met de ondernemers aan prettige en veilige winkelgebieden.  

In de stad Schagen zijn de winkeliers verenigd. Deze vereniging (VWS) heeft een goede onderlinge 
samenwerking en goede contacten met de gemeente. Punt van zorg is de komst van grote 
winkelketens. Bij evenementen die het bezoek aan de stad Schagen stimuleren wordt van alle 
ondernemers een bijdrage gevraagd. De winkels van deze ketens doen dan niet mee en dat zorgt 
er voor dat het geld opgebracht moet worden door de kleine ondernemers.  

Uitbreiding van het Makadocentrum is helaas door de zittende gemeenteraad mogelijk gemaakt. 
GroenLinks wil bestaande winkelcentra versterken en verduurzamen, in plaats van nieuwe 
winkels bijbouwen. Wij willen leegstand zoveel mogelijk voorkomen en niet nog meer 
concurrentie van grote winkelketens voor de plaatselijke winkeliers. 

GroenLinks wil verloedering en leegstand van winkels en winkelcentra aanpakken en daarmee 
nieuwe kansen creëren voor cultuur, duurzaamheid en (sociale) innovatie. Dat doen we door het 
mogelijk te maken om in leegstaande panden (tijdelijk) ruimte te maken voor culturele pop-
upwinkels, duurzame en innovatieve start-ups en sociale initiatieven voor een geringe huurprijs. 
En door budget vrij te maken om te investeren in het vergroenen van de openbare ruimte.  

GroenLinks wil nieuwe initiatieven van ondernemers stimuleren. Initiatieven, ideeën en 
evenementen die gunstig zijn voor de plaatselijke middenstand moeten gefaciliteerd worden 
door de gemeente. 

Parkeren moet, met blauwe zones, gratis blijven in de Gemeente Schagen. 

Veel winkeliers zijn ontevreden over het afsluiten van de spoorwegovergang bij de Hoep. 
Onderzoeken van alternatieven om toegankelijkheid te bevorderen.  

Diverse kleine dorpskernen moeten het stellen zonder winkels. Voor de leefbaarheid van deze 
dorpen is belangrijk dat de basisvoorzieningen aanwezig zijn en dat samen met de 
dorpsbewoners worden bekeken welke basisvoorzieningen nodig zijn en die ook te realiseren 
zijn met ondernemers. 
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Innovatieve bedrijven 
De gemeente stimuleert initiatieven rond de opwekking van duurzame energie en het vermijden 
van CO2-uitstoot. Innovatie is een belangrijke taak van de (lokale) overheid. De gemeente 
gebruikt haar inkoopmacht om innovaties te stimuleren en te ondersteunen op weg naar de 
nieuwe circulaire economie.  

De toewijzing van overheidsopdrachten gaan aan de hand van circulaire duurzaamheidscriteria. 
Duurzame, innovatieve en creatieve lokale ondernemers zo veel mogelijk krijgen voorrang. 

De gemeente bevordert de oprichting van een platform voor Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen. Het is belangrijk dat ondernemers bij elkaar worden gebracht om elkaar te leren 
kennen, elkaar te inspireren en samen projecten te kunnen ontwikkelen. 

De gemeente looft een prijs uit voor de ‘meest duurzame ondernemer van het jaar’ aan een 
ondernemer die heeft aangetoond te investeren in de best beschikbare duurzame technologie. 

De gemeente stelt een ambitieus en innovatief verduurzamingsplan op voor het eigen vastgoed 
en voor de verduurzaming van scholen. 

Steun voor coöperatief ondernemen: Duurzame projecten die worden opgezet door 
ondernemers of inwoners, worden ondersteund. Bijvoorbeeld met deskundigheid en bij het 
zoeken naar alternatieve financiering. 

De gemeente geeft het goede voorbeeld door zelf circulair en innovatief te zijn. 

Duurzame bedrijventerreinen 
Bedrijfsterreinen worden duurzaam gemaakt of duurzaam ingericht. Bedrijventerreinen 
verduurzamen gaat bij uitstek goed met het produceren van eigen energie met zon en wind. De 
gemeente moedigt dit aan en vervult een faciliterende rol. 

Bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen proberen we gesloten grondstoffenkringlopen en 
CO2-neutraliteit te realiseren. Dit vereist een regionale benadering. Intensief ruimtegebruik is 
altijd uitgangspunt. Bedrijfsactiviteiten worden zoveel mogelijk geclusterd. Er komen geen 
nieuwe bedrijfsterreinen in Gemeente Schagen. Om aan de vraag naar meer locaties voor 
bedrijven te voldoen kiezen we voor het door ontwikkelen van de bestaande terreinen. 

Veelzijdige werkgelegenheid 
GroenLinks wil bedrijven aantrekken die milieuvriendelijk werken en tegelijkertijd de 
werkgelegenheid in Schagen versterken. Daarbij kijken we beter 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. Daarom wil GroenLinks inzetten ontwikkeling van de 
toeristische sector. 

Gelijke kansen op de arbeidsmarkt 
Met het bedrijfsleven maken we afspraken over het in dienst nemen van jongeren, ouderen, 
laaggeschoolden en personen met een handicap. Bij opdrachten en aanbestedingen eist de 
gemeente een sociale bijdrage in de vorm van stageplekken, leerwerktrajecten of begeleiding van 
maatschappelijk kwetsbare groepen. 
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Gemeente, onderwijs en bedrijfsleven werken samen 
We zorgen dat er een goed regionaal Werkgeversservicepunt is. Samenwerking tussen 
gemeenten, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven stimuleert de innovatie op de werkvloer 
en biedt werkervaring voor scholieren en studenten.  

In een regionaal Werkgeversservicepunt werken het UWV, regiogemeenten (sociale diensten, 
economische zaken), SW-bedrijven, onderwijsinstellingen en kenniscentra samen. Social return, 
participatieplaatsen en dergelijke komen het best tot stand in dit regionale 
samenwerkingsverband. De kracht hiervan is de regionale aanpak, de arbeidsmarktregio’s. Een 
bundeling van krachten zorgt bovendien voor kostenbesparing bij alle organisaties. Regionale 
samenwerking moet wel voldoende ruimte bieden voor de ‘couleur locale’ en autonome keuzes 
van onze gemeente.  

Voorzieningen in de kernen 
De demografische krimp is in sommige dorpen een gegeven. Wij willen werken aan een 
voorzieningenniveau dat daarbij past en tegelijk bijdraagt aan de verbetering van de leefbaarheid 
van het dorp. Dat vraagt om creatieve oplossingen, zoals openbaar vervoer op maat, mobiele 
zorgverlening, samenwerkingsscholen en bezorgdiensten. In krimpende dorpen proberen we 
niet de bevolking, maar de voorzieningen op peil te houden, zoals onderwijs, zorg, winkels en 
openbaar vervoer.  

Sport 

Goede sportvoorzieningen 
Sport in Schagen is belangrijk voor iedereen. De gemeente zorgt voor goede en betaalbare 
sportvelden, zwembaden en sporthallen.  

Er komen meer sport- en spelmogelijkheden in de openbare ruimte. Zoals een rollerskatebaan, 
een jeu-de boulesbaan en bewegwijzerde hardlooprondjes met verschillende afstanden. 

Meer mensen in beweging 
Wij stimuleren iedereen om te gaan sporten. Sporten moet voor iedereen mogelijk zijn. We 
stimuleren de samenwerking tussen sportverenigingen onderling en de samenwerking met het 
onderwijs, de naschoolse opvang, fitnesscentra en zorginstellingen. Meer scholen gaan sport 
aanbieden als naschoolse activiteit. 

Voor senioren komt er een gevarieerd aanbod aan sport- en bewegingsactiviteiten, afgestemd op 
de behoeften van deze groep. Met ouderenorganisaties, welzijnsinstellingen en 
sportverenigingen wordt gezocht naar een passend en toegankelijk aanbod. 

Sportverenigingen krijgen zo nodig financiële steun om te kunnen zorgen voor een breed, 
toegankelijk en betaalbaar sportaanbod.  

We hebben oog voor uitzonderlijk talent en bijzondere prestaties. Er komt een jaarlijkse 
gemeentelijke (top)sportprijs. Topsporters kunnen ook als rolmodel actief de sportbeoefening 
stimuleren.  
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Hoofdstuk 2 De groene gemeente 
GroenLinks wil de gezonde balans herstellen. Het effect van aantasting van onze leefomgeving 
kun je zien, voelen en ruiken in de vervuiling van de lucht, het water en het landschap. Wij willen 
dat anders! GroenLinks wil de wergwerpeconomie omvormen tot een circulaire economie. 
Grondstoffen zijn dan geen afval meer, maar worden telkens opnieuw hergebruikt. En energie 
halen we niet langer uit vervuilende fossiele brandstoffen, maar uit duurzame alternatieven. 

GroenLinks kiest voor een schone gemeente, 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 GroenLinks het groen in onze 
gemeenten beschermen en zelfs uitbreiden. We sieren onze wijken met lommerrijk groen van 
bomen, met sportveldjes en met mooie parken. We houden onze straten en pleinen, onze parken 
en plantsoenen schoon! Wie iets vervuilt, ruimt het zelf op, dat is ons principe. Daarom laten we 
de vervuiler meer betalen.  

Gezonde lucht 

Als onze kinderen buitenspelen of wij door de Gemeente Schagen fietsen, is het inademen van 
schone en gezonde lucht van levensbelang. Daarom kiest GroenLinks voor schoon vervoer. Wij 
gaan zorgen voor een openbaar vervoer dat ons zonder uitstoot van schadelijke gassen brengt 
naar waar we moeten zijn. We willen dat je je gemakkelijk te voet kunt verplaatsenin de kernen 
en in het centrum van Schagen. Maar we geven ook ruim voorrang aan de fiets, door betere 
fietspaden aan te leggen en te onderhouden. En door fietssnelwegen naar de kernen en handige 
plekken aan te wijzen voor het parkeren van je fiets. Voor elektrische auto’s verbeteren we 
bovendien de infrastructuur. Wonen, werken en ontspannen brengen we dichter bij elkaar zodat 
we minder ver hoeven te reizen. 

Groen in de buurt 

GroenLinks wil dat de groene gebieden rondom de stad beter bereikbaar worden te voet, per 
fiets of met de boot. We verbinden het groen binnen en buiten de stad, want ook dieren moeten 
zich vrij kunnen bewegen en planten moeten zich vrij kunnen verspreiden. Zo kan iedereen van 
ons mooie landschap genieten en gaan natuur en ontspanning hand in hand. GroenLinks kiest 
voor een gezonde landbouwsector. Dat betekent in de eerste plaats: minder schaalvergroting en 
minder mega-stallen. En dus meer ruimte voor kippen om te scharrelen, voor varkens om te 
wroeten in de aarde en voor koeien om te grazen op het land. Dat is beter voor de dieren, maar 
óók voor de gezondheid van mensen. 

Gezond klimaat 

GroenLinks zet zich in voor een gezond en goed leven, nu én in de toekomst. Een gezonde 
leefomgeving reikt natuurlijk verder dan onze gemeente. Maar uiteindelijk gaat het erom dat wij 
allemaal doen wat we kunnen. Op internationaal, nationaal, regionaal maar óók op lokaal niveau. 
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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 [de gemeente Schagen 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 energierekening.  
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Programmapunten 

Natuur en Milieu 
Het is van belang dat de afspraken van het VN-klimaatakkoord van Parijs en de Nationale 
Klimaattop lokaal vertaald worden. De klimaatsverandering is weliswaar een mondiale uitdaging, 
maar de oplossingen moeten vooral decentraal worden vormgegeven. De gemeente vraagt 
inwoners om actief mee te denken over manieren om de energiedoelstellingen te halen. 

Voor de gemeente Schagen wil Groenlinks het volgende: 
• Streven naar een energie neutrale gemeente. In 2050 willen we energie- en klimaatneutraal 

zijn.   
• De gemeente maakt alle nieuwbouw energieneutraal. Door bijvoorbeeld goede isolatie, 

groene daken, zonnepanelen en warmtepompen. 
• Nieuwe wijken worden circulair en energieneutraal opgezet, met zoveel mogelijk hergebruik 

van materialen en ruimte. 
• Mogelijkheid onderzoeken om dakoppervlak van particuliere woningen en bedrijven te 

kunnen verhuren aan energieleveranciers.  
• Uitbreiding van windmolens stimuleren. Particuliere initiatieven onder strikte voorwaarden. 
• Isolatie van woningen en bedrijven stimuleren. 
• Restwarmte van bedrijven gebruiken.  
• Stimulering elektrisch vervoer door het faciliteren van laadpalen op verscheidene locaties. 

Ontmoedigingsbeleid vervuilende diesels en ook 2-takt scooters. 
• Meer publieke oplaadpunten voor elektrische auto’s bij de parkeerplaatsen (ParkRail, 

Hofstraat, Menisweg, Parkeerdak Makado, rond de periferie van centrum en op centrale 
punten in onze kernen van de gemeente Schagen).  

• Het gehele gemeentelijke wagenpark (van auto’s voor  B&W tot de veegwagens) gaat over op 
elektrisch rijden. 

GroenLinks wil innovatieprojecten opzetten (en faciliteren) gericht op nieuwe energie initiatieven 
waarbij batterijtechnologie wordt toegepast om duurzame energie te bufferen. Meerdere 
businessmodellen zoals energie in- en verkoop, en onbalansmarkt kunnen hierop van toepassing 
zijn. Hiermee wordt geanticipeerd op de energietransitie waarin wij ons bevinden. Daarnaast 
wordt veel hoogwaardige kennis gegenereerd wat moet leiden tot extra business activiteiten en 
een duurzame economische impuls moet geven aan Schagen  

Energiezuiniger wonen en werken 

Schagen maakt afspraken met woningcorporaties en andere verhuurders over het versneld 
energiezuinig maken van huurwoningen. De totale woonlasten voor huurders mogen hierdoor 
niet stijgen. Het stimuleren van zonnepanelen voor huurders past hier goed bij. Zij hebben nu te 
weinig mogelijkheden om te profiteren van eigen, schone energie.  

Ook worden afspraken gemaakt om duurzame woningbouw te faciliteren – men kan hierbij 
denken aan het energie-neutrale modulair op te bouwen tiny house concept. Naast duurzaam, 
wordt ook een antwoord gegeven op de woningnood onder starters. Projecten zouden opgezet 
kunnen worden in samenspraak met de Wooncompagnie die de woningen gaat verhuren  
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Wij helpen particuliere huiseigenaren met het verduurzamen van hun woning. Het ondersteunen 
en ‘ontzorgen’ van woningeigenaren kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via digitale 
informatie bij het energieloket, het inzetten van energiebesparingsambassadeur, wijkavonden of 
subsidieregelingen (individueel, maar ook voor bewonerscollectieven/VvE’s). 

Energie-neutraal bouwen en wonen geldt niet alleen voor woningen, maar ook voor 
bedrijfspanden. Goede (na)isolatie van woningen verlaagt de energiekosten. Voor de bouw van 
sociale huurwoningen en de bouw voor middeninkomens worden lagere grond- en plankosten in 
rekening gebracht. In ruil voor deze lagere kosten stellen wij scherpe eisen met betrekking tot het 
energiegebruik en de woonlasten. Wij kiezen voor klimaat neutrale woningen zonder 
gasaansluiting (‘all electric’).  

Om het energiegebruik verder te besparen, is er veel winst te halen bij de bestaande particuliere 
woningvoorraad. We breiden de huidige subsidiemogelijkheden uit. 

Ook in de gemeente Schagen is leegstand van bedrijfsgebouwen en kantorencomplexen nodig. 
Economisch en sociaal leveren panden die langdurig leeg staan en niet interessant zijn voor 
verhuur/verkoop voor eerst bedoelde functies, leveren de maatschappij en ondernemers niets 
op. GroenLinks wil stimuleren en faciliteren om hiervoor nieuwe functies te benoemen en 
bijvoorbeeld woningbouw, werkruimtes te realiseren. 

Groen 
GroenLinks wil meer geld voor openbaar groen en meer groen. Zowel in het Schagen als in de 
kernen en het buitengebied, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Wonen in een groene 
omgeving verhoogt het woon plezier. Buurtbewoners die hun straat of buurt willen vergroenen, 
krijgen onze hulp. Voor kinderen komen er natuurspeelplaatsen: speelplekken waar een kind met 
fantasie kan spelen en de natuur kan ontdekken. 

De gemeente Schagen bestrijdt het onkruid op verhardingen en in het openbare groen op de 
meest milieuvriendelijke manier.  Onkruidbestrijding gebeurt met zo min mogelijk schadelijke 
chemicaliën. Maar in ieder geval zonder kankerverwekkende gifstoffen als Roundup en Casoron. 
Zo beschermen we bijen en hommels en voorkomen we schadelijke doorwerking van gifstoffen 
in de kringloop. We stimuleren inwoners en bedrijven, met name in de landbouw, om onkruid 
milieuvriendelijke te bestrijden. De praktijk laat zien dat niet-chemische methoden betaalbaar en 
effectief zijn. 

Bij het beheer van het gemeentelijke groen staan biodiversiteit, bescherming van dieren en hun 
leefgebieden voorop. Dus niet klepelen maar na maaien gras afvoeren. Het onderhoud van 
bermen langs wegen moet op een milieuvriendelijke manier gebeuren. De gemeente Schagen 
heeft een herplant plicht van verwijderde bomen. Er worden niet meer bomen verwijderd dan 
opnieuw geplant. Alleen bij uitzondering worden bomen verwijderd. 

Er komen waar mogelijk groene daken op gemeentelijke gebouwen en de gemeente bevordert 
de aanleg ook bij andere organisaties en particulieren. Groene daken houden regenwater langer 
vast en leveren een bijdrage aan energiebesparing, hittebeperking en het vasthouden van 
warmte. 
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Betere bescherming van het buitengebied, de kust en natuurgebieden. 
• We leggen nestvoorzieningen aan, zoals nestkastjes voor vogels.  
• Stimuleren dat schuren en stallen van boeren- en bollenbedrijven in het groen (bijv. 

bosplantsoen) gezet worden. 
• Oevers welke beschermd worden met riet in vakken maaien zodat insecten, vogels en ander 

dieren hier bescherming in kunnen vinden. 
• Zorg voor gezond oppervlaktewater voor mens en dier. 
• Zorg voor goed vaarbaar water voor kano, roeiboot en kleine motorbootjes, in overleg met 

het hoogheemraadschap. 
• Het weidse landschap en de kustlijn (inclusief duinen en aangrenzend natuurgebied) houden 

we puur: bebouwing wordt uitgesloten. Er komen geen strandhuisjes langs de kust.  
• Door natuurgebieden toegankelijker te maken, zorgen we voor meer draagvlak voor 

natuurbehoud en recreatie. Door de aanleg van (fiets)paden, kanoroutes, beter openbaar 
vervoer en kleinschalige recreatie bij de boer, worden groene gebieden beter toegankelijk. 

Infrastructuur, Mobiliteit en (openbaar) Vervoer 

Minder auto, meer fiets. 
De binnenstad van Schagen wordt autoluw. Dit mag niet ten koste gaan van de bereikbaarheid 
van de winkels in de binnenstad. De binnenstad van Schagen autoluw betekent: Het deel rond de 
Markt, en de straten Nieuwstraat (vanaf Beethovenlaan), Gedempte gracht (tot aan de Laan) en 
Torenstraat (vanaf Herenbosstraat) die hierop aansluiten. 

Hierbij horen voldoende parkeerplaatsen rondom de bovengenoemde gebieden.  

Schagen stimuleert het fietsgebruik in de centra van dorpen en de stad Schagen. Schagen 
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 autovrij. We promoten 
veilig fietsgebruik door scholieren.  

Er moet voldoende gelegenheid bij winkels en publieke gelegenheden zijn om de fiets neer te 
zetten. En willen daarbij zorgen voor (meer) publieke oplaadpunten voor elektrische fietsen en 
scootmobielen. GroenLinks is voor het vergroten en verbeteren van wandel- en fietsgebieden. 
Ook in het buitengebied en van het centrum naar de kernen. GroenLinks wil daarbij windsingels 
realiseren (haag en bomen naast de fietspaden op ‘kale plaatsen’)  

Fietsen wordt veiliger in de gemeente Schagen. 
Bij herinrichting van 50km-straten kiezen wij zo veel mogelijk voor vrij liggende fietspaden, tussen 
de stoep en de geparkeerde auto’s (natuurlijke buffer). Waar nodig pakken wij de slechte staat 
van onderhoud van de fietspaden aan. Binnen de bebouwde kom is voor ons 30 km/h de norm 
en 50 km/u de uitzondering. Door afscherming van zwaar verkeer kunnen dodehoekongevallen 
worden voorkomen. 30 km zones worden zo ingericht dat men niet harder kan rijden dan 30. 

Openbaar vervoer wordt gestimuleerd 
GroenLinks wil het bereik, toegankelijkheid en frequentie zoveel mogelijk stimuleren van de 
buurtbussen (elektrisch) tussen de dorpskernen in de gemeenten HollandsKroon en Schagen 
onderling. Wij gaan ook op zoek naar andere vormen van OV dan de traditionele bus. Zoals 
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kleinere elektrische busjes, trams of een watertaxi. Wij zetten ons in voor openbaar vervoer op 
afroep. Dit geldt vooral voor dunbevolkte gebieden waar buurtbussen en belbussen een prima 
alternatief openbaar vervoersysteem vormen. Liever een bus op afroep dan lege bussen op vaste 
tijden. 

GroenLinks wil een proef van Taxi-fluisterboot op traject Grote Sloot van daaraan gelegen 
dorpskernen naar o.a. Schagen. 

De gemeente Schagen voor iedereen toegankelijk 
In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking 
geratificeerd. Schagen geeft invulling aan dat verdrag en stimuleert maatschappelijke partners en 
ondernemers om er ook mee aan de slag gaan. Gemeentelijke gebouwen, trottoirs, winkels en 
overige voorzieningen moeten fysiek toegankelijk zijn. Dat geldt ook voor evenementen. Jaarlijks 
sporen we samen met de inwoners bestaande obstakels en problemen voor rolstoelen en 
rollators op. Met elkaar bepalen we welke problemen we als eerste gaan aanpakken om de 
gemeente volledig rolstoel- en rollatorproof te maken. Met deze bevindingen wordt ook rekening 
gehouden bij de herinrichting van straten en wijken en bij nieuwe planontwikkeling. 

Dierenwelzijn 
GroenLinks is voorstander van biologische landbouw en wil een einde maken aan de bio-
industrie. Wij willen dat koeien kunnen grazen, varkens kunnen wroeten en kippen vrij kunnen 
scharrelen in de buitenlucht. Nieuwbouw van megastallen staan we niet toe. Megastallen zijn 
slecht voor het welzijn van dieren, voor de kwaliteit van het milieu en voor de concurrentiepositie 
van kleinschaliger boeren. Bovendien maken de grote stallen ons platteland er vaak niet mooier 
op. 

De gemeente beperkt en ontmoedigt het gebruik van gewas- en insectenbestrijdingsmiddelen. 
De soortenrijkdom van flora verbetert door selectief te maaien. Het terugdringen van het gebruik 
van insecticiden, en vooral van neonicotinoïden, is van belang van herstel van de bijenstand. Dat 
laatste is ook nodig om bestuiving van veel economische gewassen te garanderen. 

Sommige dieren moeten we bestrijden omdat ze overlast veroorzaken. We doen dat met 
methoden die bij het dier het minste leed veroorzaken. En: we zetten natuurlijk goed in op het 
voorkomen van overlast, zodat bestrijding later niet nodig is.  

Vuurwerk heeft grote impact op het welzijn van dieren. Schagen beperkt daarom het afsteken 
van vuurwerk en onderzoekt mogelijkheden om het afsteken van Vuurwerk te verbieden. 
Afsteken vuurwerk gecontroleerd op centrale plaatsen.  

Duurzaam bouwen en flexibel wonen 
Iedereen moet duurzaam en betaalbaar kunnen wonen. We kiezen voor energiezuinige 
woningen; dat is niet alleen goed voor de portemonnee van bewoners, maar ook voor het 
klimaat. Zo gaan groene en sociale doelen hand in hand. We stimuleren sociale woningbouw en 
de bouw van huur- en koopwoningen voor middeninkomens. 

We hebben een voortrekkersrol in het leefbaar houden van onze dorpen, wijken en 
buurt(schappen). We zorgen ervoor dat de algemene voorzieningen goed bereikbaar zijn en 
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blijven. Wij bouwen niet voor de leegstand; dus bouwen wij deze woningen op een logische plek. 
Inbreilocaties hebben onze voorkeur. Ook sloop/nieuwbouw (vernieuwbouw) is een goede optie 
om ervoor te zorgen dat op centrale locaties kwalitatief goede woningen komen. 

In alle woonkernen van de Gemeente Schagen wil GroenLinks een goed en optimaal niveau 
bereiken van wonen, woonomgevingen en voorzieningen. Het zal voor de uitgestrekte 
plattelandsgemeente Schagen onmogelijk zijn Men zal dus een keuze moeten maken voor 
zogenaamde ‘woon-zorgzones’ of ‘woonservicegebieden’. Dit vereist een zorgvuldig beleid en 
planontwikkeling op woonzorgzones en woonservicegebieden. Behalve de kern Schagen kunnen 
ook andere kernen hiervoor in aanmerking kunnen komen. In de kern Schagen zou je een zone 
kunnen plannen waarin verpleeghuis Magnushof, De Bron, Gezondheidscentrum Hoep-Zuid, 
trein- en busstation, het (winkel)centrum en diverse complexen seniorenwoningen vallen. 

GroenLinks wil particulier initiatief, coöperaties, corporaties en bedrijven, stimuleren en 
faciliteren door deze onder andere actief bij ontwikkelingen te betrekken en mee te doen. Door 
aanvullende investeringen ten behoeve van toegankelijkheid vrij te maken, kunnen nieuwe 
ontwikkelingen ten behoeve van de doelgroep(en) binnen deze zones worden gerealiseerd. 

In de gemeente Schagen willen wij sociale huisvesting en flexibel wonen (diversiteit) stimuleren. 
Het probleem van geschikte huisvesting voor (oudere) senioren en gehandicapten kan in onze 
gemeente niet alleen worden opgelost door nieuwbouw. Ook aanpassingen in de bestaande 
huur- en koopwoningen dienen gefaciliteerd te worden. Daarnaast moet de woonomgeving geen 
belemmeringen bevatten voor deelname aan het maatschappelijk leven. De overheid wil dat 
senioren zo lang mogelijk blijven wonen in hun eigen woning. Om dit te bereiken zijn voor 
senioren geschikte woningen nodig en zo nodig thuis-nabije zorg. Nieuwbouwwoningen moeten 
per definitie levensloopbestendige woningen zijn. Denk daarbij aan mantelzorgwoningen, sociale 
cohesie en een veilige woonomgeving. 

Sociale en flexibele woningbouw en huisvesting vereist een integrale aanpak. Als blijkt dat 
woningcorporatie Wooncompagnie niet wil of kan investeren in door de gemeente wenselijk 
geachte sociale nieuwbouw, moet met andere corporaties en bedrijven zaken worden gedaan. 
Betaalbare kleinere woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens blijven dringend gewenst 
in de grotere kernen van Gemeente Schagen. Bij dit proces dient de visie en de woonwensen van 
onze inwoners, (woningzoekenden) betrokken te worden en dienen zij hier ook daadwerkelijk 
invloed op te hebben. Diversiteit en flexibel bouwen is daarbij een speerpunt. GroenLinks is voor 
het stimuleren en ondersteunen van wooninitiatieven, zoals kleinschalige woonvormen en 
initiatieven die ervoor zorgen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.  

Zelfstandig functioneren mogelijk maken 
We willen het (langer) thuis blijven wonen van ouderen stimuleren, net als het zelfstandig wonen 
van mensen met een beperking. Hiervoor moeten geschikte woonruimtes beschikbaar komen. 
Mogelijkheden hiervoor bij nieuwbouw- en herstructureringsprojecten moeten we ten volle 
benutten. Er komen experimenten met woonvormen tussen zelfstandig wonen en wonen in een 
verzorgings- of verpleegtehuis in. 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 verpleeghuis. Thuiswonende ouderen die tijdelijk meer hulp nodig 
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hebben moeten snel op een veilige plek terecht kunnen. Schagen stuurt aan op het combineren 
van verschillende groepen die elkaar kunnen helpen. Daardoor ontstaat er een betere 
beschikbaarheid en flexibiliteit tussen vraag en aanbod van (tijdelijke) woonplekken. 

Nieuwe woningen voor ouderen en mensen met een lichamelijke beperking worden dicht bij de 
noodzakelijke voorzieningen gebouwd. We maken een bewuste afweging tussen voor- en 
nadelen van het aanpassen van de woning of het verhuizen naar een passend huis Hierbij kijken 
we naar de kosten van verschillende mogelijkheden, maar ook naar de vraag of iemand zich thuis 
kan voelen in de nieuwe omgeving. Bij de keuze tussen woningaanpassing of mogelijke 
verhuizing naar een al aangepaste woning, zoeken we naar de goedkoopste meest adequate 
oplossing: dat betekent niet altijd een verhuizing.   
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Hoofdstuk 3 De open gemeente 
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 
verschillende achtergronden, overtuigingen en voorkeuren. Als we als samenleving willen 
groeien, moeten 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 
mensen mee kunnen praten en mee kunnen denken over de beslissingen die hen raken. We 
willen dat de gemeentenaar hen luistert. Sámen zoeken we naar nieuwe manieren van discussie 
en samen zoeken we naar oplossingen voor problemen in de gemeente Schagen. In alle kernen 
en in alle buurtschappen. Iedereen wordt gehoord: mondige burgers die makkelijk meepraten, 
maar ook inwoners voor wie praten wat minder vanzelfsprekend is. 

Schagen 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 gemeenten. De menselijke maat 
is daarin altijd ons eerste uitgangspunt: 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 
veiligheid op straat te waarborgen, moet de politie daadkrachtig optreden tegen overlast en 
criminaliteit. Het is ontoelaatbaar dat inwoners zich onveilig voelen in hun eigen omgeving of dat 
ze worden weggepest of mishandeld., Samen met de politie moet de gemeente werken aan 
veilige buurten 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 
radicalisering 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. [Schagen biedt mensen die op de 
vlucht zijn voor oorlog of onderdrukking een veilige haven. Tijdens hun procedure zijn 
vluchtelingen 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 allemáál thuis kunnen voelen. 

Aantrekkelijke stad met veel cultuur 

Wij zijn trots op ons lokale culturele erfgoed en zorgen daar goed voor. Bij een open gemeente 
hoort ook een bruisend cultureel aanbod. Kunst stelt vragen bij wat we dachten zeker te weten. 
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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.  
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Programmapunten 

Discriminatie voorkomen en bestrijden 
Schagen is voor iedereen een gastvrije gemeente. 

De burgemeester wordt verantwoordelijk voor het diversiteits-, emancipatie-, en 
discriminatiebeleid. Omdat de burgemeester boven de partijen staat en zijn of haar portefeuille 
over de kern van onze grondwet gaat, is hij of zij het beste in staat om deze verbindende rol te 
vervullen.  

Gemeentelijke medewerkers krijgen training om signalen van discriminatie bij inwoners op te 
pikken en op de eigen werkvloer te voorkomen. 

De gemeente luistert naar burgers en praat met hen.  

Wij werken alleen samen met alle organisaties die bijdragen aan een actieve, open en solidaire 
samenleving. Dat geldt ook voor organisaties van minderheden en organisaties met een 
religieuze achtergrond. 

Schagen stelt een roze agenda op, waarin voornemens, plannen en actiepunten met betrekking 
tot de emancipatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en interseksuelen worden 
opgenomen en getoetst. 

Kunst en cultuur 

Een bruisende, creatieve gemeente 
GroenLinks wil het lokale en regionale potentieel van kunstenaars en creatieve inwoners 
optimaal benutten om de gemeente Schagen nog bruisender en levendiger te maken. Met een 
divers aanbod van hoge kwaliteit en voor iedereen. 

Culturele experimenten verdienen ondersteuning, zeker als dat samenwerking tussen culturele 
organisaties mogelijk maakt en/of nieuw en breder publiek trekt. 

Met eenmalige subsidies kunnen we bijzondere publieksprojecten stimuleren. Of een bijzonder 
initiatief van wijkbewoners. 

Ruimte voor kunstenaars 
Leegstaande panden worden beschikbaar gesteld als atelier- of repetitieruimte. Kunstenaars 
kunnen exposeren in lege winkeletalages. Een goed werkklimaat voor kunstenaars draagt bij aan 
de vitaliteit van de gemeente. We willen dat kunstenaars vrij en innovatief kunnen werken en dat 
werk ook kunnen tonen aan het publiek. Culturele broedplaatsen als ateliers, werkplaatsen en 
oefenruimtes zijn daarvoor essentieel. Dit vereist een cultureel accommodatiebeleid. 

Samen met bewoners kiezen we voor meer kunst in de openbare ruimte. 

Meer aandacht voor kunst- en cultuureducatie 
De gemeente stimuleert scholen om jongeren enthousiast te maken voor kunst en cultuur. 
Jongeren moeten op elke leeftijd kennis kunnen maken met kunst. Daarom is kunst- en 
cultuuronderwijs zo belangrijk. In het kader van de regeling Versterking cultuureducatie primair 
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onderwijs, ontvangen scholen van het Rijk €10,90 per leerling voor cultuureducatie om de 
cultuureducatie te verbeteren.  De regeling is alleen niet voldoende voor grotere, duurzame 
projecten. Juist die zijn nodig voor het ontwikkelen van een structurele en kwalitatief goede 
cultuureducatie. De gemeente kan scholen helpen bij het realiseren van dergelijke projecten 
door de aanstelling van een Cultuur- en schoolcoördinator. Die brengt scholen, culturele 
instellingen en kunstenaars met elkaar in contact, óók voor voor- en naschoolse activiteiten. 

Behoud en promotie van cultureel erfgoed 
De gemeente beschermt waardevolle gebouwen, interieurs en landschapselementen. We 
houden hier ook rekening mee bij eventuele aanleg van zonneweiden. 

Er komen informatieborden bij monumenten. De historische vereniging wordt hier actief bij 
betrokken. 

De gemeente doet mee aan Open Monumentendag en promoot historische wandelingen en 
beelden- en architectuurroutes.  

Investeren in de lokale omroep 
GroenLinks investeert in een sterke en moderne lokale omroep (radio en tv). De lokale omroep 
houdt inwoners op de hoogte van de gemeentepolitiek en besteedt aandacht aan plaatselijke 
culturele initiatieven en activiteiten. De omroep is daarmee belangrijk voor o.a. democratische 
controle en sociale samenhang. 

Openbare orde en veiligheid  

Inzetten op preventie 
Voor elke wijk komt een wijkveiligheidsplan. Samen met bewoners en politie identificeert de 
gemeente onveilige punten en door samen te werken zoeken we effectief naar oplossingen. 

Schagen gaat de strijd aan met zwerfafval. Zwerfvuil zorgt voor verloedering en draagt bij aan 
gevoelens van onveiligheid. Samen met onze inwoners houden we de gemeente schoon. We 
sluiten bijvoorbeeld contracten met verenigingen en scholen om, tegen vergoeding, de eigen 
buurt vrij van zwerfafval te houden. 

In het kader van inbraakpreventie gaan alle woningen voldoen aan het politiekeurmerk Veilig 
Wonen. 

Met horecaondernemers maakt de gemeente afspraken over veilig uitgaan. Met de belangen van 
buurtbewoners wordt uiteraard rekening gehouden. 

Zo nodig repressie 
We gaan alles doen om huiselijk geweld tegen vrouwen, mannen, kinderen en ouderen aan te 
pakken en te voorkomen. We zorgen voor een goede, samenwerking van hulpdiensten, zodat 
signalering, aanpak en hulpverlening bij huiselijk geweld zo snel en effectief mogelijk is.  

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 dumpen van afval wordt beboet.  

Het behoud van burgerlijke vrijheden 
De inwoners van Schagen moeten erop kunnen vertrouwen dat zij zo min mogelijk door de 
overheid in hun privacy worden geschonden. De gemeente stelt een gegevensbeschermer (‘data 
protection officer’) aan. Ook binnen digitale dienstverlening tussen de gemeente en onze 
inwoners blijven gegevens van inwoners veilig en privé. We zorgen dat we goed beschermd zijn 
tegen bijvoorbeeld cyberaanvallen.  

Inzage in persoonsgegevens van burgers wordt alleen verstrekt na toestemming van betrokkene. 

GroenLinks is vóór legalisering van softdrugs. Schagen draagt bij aan de beweging voor 
legalisering en loopt in haar gemeentelijk beleid waar mogelijk voorop met (de)regulering. 

Internationaal  

Denk mondiaal, handel lokaal 
De gemeente gaat al haar producten en diensten duurzaam, diervriendelijk en fairtrade inkopen. 
Uitgangspunt: we willen geen producten of diensten die niet goed zijn voor andere mensen of 
voor de natuur. In 2022 moet dit 100% procent zijn. 

Schagen wordt een ‘Global Goals Gemeente’. De campagne ‘Global Goals Gemeente’ van de VNG 
beoogt op lokale wijze bij te dragen aan de Global Goals for Sustainable Development (de 
opvolgers van de Millenniumdoelen). Het zijn 17 doelen die raken aan de kerntaken van 
gemeenten, zoals afvalbeheer, duurzame productie en consumptie, huisvesting, terugdringen 
van ongelijkheid, werkgelegenheid en participatief bestuur. 

Vluchtelingenbeleid 
Ook onze gemeente denkt en doet mee aan de opvang van vluchtelingen, in nauw overleg met 
bewoners.  Bij voorkeur vangen we op in kleinschalige voorzieningen. Schagen 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 gemeente met een 
taalcursus en indien mogelijk met (vrijwilligers-)werk om de integratie te versnellen. 

Asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen, verlaten de asielopvang. Gemeenten moeten zo 
snel mogelijk voor eerste huisvesting en begeleiding bij het thuisraken in de Nederlandse 
samenleving zorgen. Om te voorkomen dat vluchtelingen in een gat vallen en de integratie 
moeilijker wordt.  

De kwetsbare positie van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) is de afgelopen 
tijd weer prominent op de agenda gekomen. GroenLinks pleit voor goede opvang en begeleiding 
voor deze groep, en daarnaast voor actieve inzet van de gemeenten voor 18+arrangementen.  

De gemeente en haar inwoners 

Samenwerken met bewoners van de stad/dorp 
Inwoners van Schagen kunnen in een vroeg stadium al meepraten over belangrijke beslissingen 
en hebben daadwerkelijk invloed: beginspraak. Inwoners worden in een zo vroeg mogelijk 
stadium betrokken bij grote en kleine veranderingen in hun woonomgeving en altijd op de 
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hoogte gesteld van nieuwe ontwikkelingen, online en via huis-aan-huis-kranten). Van het 
jaarlijkse groenonderhoud in hun buurt tot de verplaatsing van een jongerenhangplek. 

De gemeente ontwikkelt nieuwe ideeën samen met burgers. Meepraten en invloed uitoefenen 
begint in de wijken.  We gaan experimenteren met verschillende manieren van inspraak, om 
uiteindelijk zoveel mogelijk mensen mee te kunnen laten doen. 

Hoe klein of groot de onderwerpen ook zijn, als er in een dorp, buurt, wijk of hele stad behoefte 
is dat de gemeente zich over een thema uitspreekt, dan moeten inwoners de kans krijgen dit bij 
de raad op de agenda te zetten. De gemeente ondersteunt haar inwoners bij eigen initiatieven en 
doet dat waar nodig ook pro-actief. Zo voorkomen we een tweedeling tussen proactieve wijken 
en reactieve wijken. 

Goede dienstverlening 
Medewerkers aan het loket zijn klantvriendelijk, denken mee en kennen hun inwoners. Daarom 
willen we investeren in de professionaliteit en scholing van medewerkers. 

We vragen onze inwoners tips voor een betere dienstverlening.  

De gemeentelijke website is toegankelijk voor iedereen - ook voor mensen met een beperking. 
De informatie op de website is makkelijk te vinden; dit wordt regelmatig getest door een 
inwonerpanel. Ook voor mensen die geen internet hebben, is informatie van de gemeente 
gemakkelijk te verkrijgen in het gemeentehuis en via lokale media. De gemeente biedt 
dienstverlening zoveel mogelijk digitaal aan.  Mensen die behoefte hebben aan rechtstreeks 
contact en/of niet om kunnen gaan met de digitale dienstverlening, blijven we natuurlijk helpen 
aan het loket.  

Een transparant en integer bestuur 
Het gemeentebestuur informeert haar bewoners over wat er wel en niet is bereikt en wat dat 
heeft gekost. De gemeentelijke rekenkamer in Schagen heeft een actieve rol en wordt serieus 
genomen.  

Er komt een openbaar subsidieregister zodat iedereen kan zien wie subsidie van de gemeente 
ontvangt. Wie krijgt subsidie en waarvoor? Via een openbaar register willen we transparant 
maken hoe we met gemeentegeld omgaan.  Hierbij moeten ook ‘verborgen subsidies’ worden 
vermeld (onderhoudswerkzaamheden die voor een bepaalde sportclub worden verricht 
bijvoorbeeld). 

Het publieke belang hoort voorop te staan. Transparantie en integriteit horen bij elkaar. Elke 
politicus moet integer zijn, we elkaar daar scherp op houden. 

De gemeentelijke organisatie 
We moeten de gemeente zo organiseren dat ze hun taken effectief en efficiënt kunnen uitvoeren. 
Onder goede democratische controle en dichtbij de bewoners.  De gemeente levert kwaliteit. Het 
liefst met ambtenaren met een vast contract. Waar dat effectiever is met behulp van externe 
adviseurs.  
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Als de gemeente taken uitbesteedt, zoals de thuiszorg, toetsen we aanbestedingen op kwaliteit 
en duurzaamheid, ook van personeel. In de zorg willen we dat een cliënt maar met één of een 
paar vaste hulp en te maken krijgt en dat de werkgever een goed personeelsbeleid voert. Wie 
inzet op de laagste prijs, creëert een prijzenoorlog die ten koste zal gaan van cliënten. 

Er komt een jaarlijks tevredenheidsonderzoek onder de medewerkers van de gemeentelijke 
organisatie. De feedback hieruit wordt omgezet in actie. Waar de eigen medewerkers meer 
tevreden zijn over de organisatie, zal de dienstverlening aan inwoners ook verbeteren. 

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 
daarvan. 


