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VOORWOORD

GroenLinks staat voor een Sociaal. Duurzaam en Open Beverwijk. Sociaal (zorg, eerlijk delen, iedereen doet
mee), Duurzaam: (klimaatneutraal, duurzame werkgelegenheid via een groene, circulaire economie), Open
(bewoners participatie, integer en transparant bestuur, IT dienstverlening met behoud van privacy en met
minimale regeldruk).
GroenLinks staat voor een sociaal en solidair Beverwijk. Waarin geen mensen buiten de boot vallen en iedereen
de hulp krijgt dit hij/zij nodig heeft. Dat is de laatste jaren steeds gelukt. Wij zijn er trots op dat onze wethouder,
Haydar Erol, daar al 8 jaar een sturende rol in heeft. Zo is, onder zijn leiding, de opgedrongen transformatie
van het sociale domein, in IJmondiaal verband, succesvol opgevangen. Waardoor de sociale voorzieningen op
een hoog niveau zijn gebleven. Beverwijk krijgt daar ook de erkenning voor op landelijk niveau. Het
beschikbare budget voor de jeugdzorg is wel een zorgpunt. GroenLinks staat op het standpunt dat geld nooit
een reden mag zijn om geen hulp te bieden. Wij staan voor: eerst hulp regelen en daarna het geld regelen.
GroenLinks ziet dat kunst, cultuur, sport en groen een groot positief effect hebben op het welzijn en de
gezondheid van onze inwoners. Binnen deze begroting is daarin voorzien. O.a. door een initiatief van
GroenLinks is een startup bijdrage opgenomen voor de broedplaats van jonge kunstenaars, voortkomende
vanuit Young Art. In 2018 zal een start worden gemaakt met het herinrichten van het sportpark Adrichem, met
als basis een met alle betrokken partijen gemaakt en gedragen plan.
GroenLinks ziet dat het noodzakelijk is om de volgende raadsperiode te gaan investeren in Beverwijk.
GroenLinks ziet hier 2 speerpunten: De verduurzaming van Beverwijk & het verbeteren van de samenwerking
met de inwoners en de lokale bedrijven. Beverwijk, als gebied met een hoge milieubelasting (o.a. luchtkwaliteit
& geluidsoverlast) kan hierbij nog flinke stappen zetten. In een ambitie om energie neutraal te worden in 2030
en door gebruik te maken van de kansen die de circulaire economie biedt. En door de stap te maken van
inspraak naar gezamenlijk ontwerp van beleid en plannen in samenwerking met inwoners en bedrijven.
We hebben de afgelopen 8 jaar, als coalitiepartij, aangetoond dat we constructief zijn en verantwoordelijkheid
nemen. Onze fractie heeft de moed gehad om heikele onderwerpen aan de orde de stellen en door middel van
onderzoeken duidelijkheid te scheppen. De raadsenquête Leningenportefeuille en het raadsonderzoek naar de
extra risico's van het storten van staalslakken, bij de aanleg het Aagtenpark, waren hiervan het resultaat. Doel
hierbij was duidelijkheid scheppen richting de inwoners en hun ongerustheid weg te nemen.
GroenLinks wil ook in de komende 4 jaar een bijdrage leveren aan het verbeteren van het leven, wonen,
werken, recreëren, ontspannen en sporten in Beverwijk en Wijk aan Zee. Als u ons in de gelegenheid stelt
bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen, dan zullen wij ons met volle overtuiging en energie inzetten voor
een sociaal, duurzaam, open en de inwoners serieus nemende Gemeente Beverwijk.
Wat GroenLinks Beverwijk nodig heeft op 21 maart 2018 is uw stem. Zo simpel is het.
Daarna: uw inzet en betrokkenheid. Beverwijk is van en voor alle Beverwijkers.
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TIEN GROENLINKS PUNTEN 2018-2022
De belangrijkste punten van GroenLinks uit dit verkiezingsprogramma zijn:
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 zijn voorstander van nieuwe vormen van sociale zekerheid, waarin keuzevrijheid, waardering en
zelfontplooiing centraal staan. Wij geven de ruimte aan het experiment. Armoede wordt bestreden, bij
inkomensproblemen krijgen mensen tijdig passende hulp.

2)

Zorg moet voor iedereen bereikbaar zijn, dus laagdrempelig.
Zorggelden worden ingezet waarvoor deze zijn bedoeld: het helpen van mensen. Geld of budget gebrek is nooit een
reden om geen zorg te geven. Zorg staat voorop, voorkomen of snel ingrijpen is altijd beter en goedkoper dan complexe zorg later. Wij zorgen dat de gemeente zich actief inzet om te voorkomen dat kinderen op de basisschool beginnen met een achterstand.

3)

We werken aan duurzaam Beverwijk.
We stimuleren een duurzame en circulaire lokale economie o.a. door het instellen van een MKB innovatie- en
duurzaamheidsfonds. We werken samen met de inwoners en bedrijven aan een energie neutraal Beverwijk waarin
geen door fossiele brandstof gegenereerde energie wordt gebruikt. Nieuwbouwhuizen worden niet aangesloten op het
aardgasnet. Inwoners die iets willen met duurzaamheid, vinden in GroenLinks een natuurlijke bondgenoot.

4)

Wij kiezen voor extra groen in en om de stad.
Iedere inwoner moet kunnen genieten van een groene omgeving. Bij herinrichting van straten en wijken wordt ook
gekeken naar mogelijkheden om meer waterberging in de wijk te krijgen. Wij stimuleren het vergroenen en opvangen
van regenwater in tuinen door een korting op de rioolheffing. We ondersteunen buurtbewoners die hun buurt willen
vergroenen. Om dieren in de natuur zoveel mogelijk ruimte te geven, wil GroenLinks dat de groene gebieden groen en
diervriendelijk blijven.

5)

Wij geven extra ruimte aan kunst en creativiteit. Kunst verrijkt ons leven.
GroenLinks ondersteunt het culturele leven en kijkt hier ook naar de langere termijn. GroenLinks is voor behoud van de
Grote Kerk als culturele ontmoetingsplek. GroenLinks wil een onderzoek naar de haalbaarheid van een cultuurcluster:
Bioscoop, Theater, Bibliotheek op de locatie Ankies Hoeve.

6)

In Beverwijk kunnen inwoners volwaardig meepraten over belangrijke beslissingen
Beverwijk wordt steeds meer een faciliterende gemeente in plaats van een ‘alles zelf bedenkende gemeente’.
Beverwijkers hebben daadwerkelijk invloed: beginspraak/meeontwerpen.

7)

We gaan voor een sociaal en tolerant Beverwijk
Een Beverwijk waarin iedereen kansen krijgt: discriminatie wordt bestreden, pesten wordt aangepakt en we voeren
een lgbtqiap-, allochtoon- en vrouwvriendelijk beleid.

8)

Wij zorgen voor voldoende passende woningen
GroenLinks wil voldoende sociale huur- en koopwoningen voor starters en mensen met een middeninkomen. Wij benutten hiervoor het Stationsgebied, Meerplein en leegstaande kantoorpanden.

9)

Wij geven voorrang aan schoon vervoer
GroenLinks stimuleert kwalitatieve, snelle en veilige fietsvoorzieningen en openbaar vervoer. Een snelle busverbinding
naar Amsterdam, behoud van pontfrequentie en herstel van de intercity naar Haarlem en deze doortrekken naar Amsterdam. GroenLinks ziet meer asfalt, zoals de A8-A9 verbinding niet als een oplossing voor het file probleem.

10) Wij kiezen voor regionale samenwerking als basisprincipe.
Er zijn vele samenwerkingsvormen, een IJmondiale fusie kan daarvoor een middel zijn. Het is geen doel op zich, er zijn
vele samenwerkingsvormen. Bij de keuze voor een samenwerkingsvorm is het nodig dat er een plan ligt hoe bestuur en
politiek dichter bij de inwoners te brengen, welke (verbeterde) kwaliteit het zou kunnen opleveren en wat de kosten
daarvan zijn.
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NEGEN GROENLINKS PUNTEN VOOR WIJK AAN ZEE 2018-2022
GroenLinks ziet Wijk aan Zee als een specifieke dorpsgemeenschap, die bijzondere aandacht verdient en niet als
een standaard wijk van Beverwijk kan worden gezien. Aanvullend op de GroenLinks punten voor Beverwijk staat
GroenLinks voor de onderstaande specifieke Wijk aan Zee punten.
1.

GroenLinks staat voor het behoud van het kleinschalige dorpskarakter van Wijk aan Zee.
De kleinschaligheid, de ligging in de natuur met een open duinlandschap, het familiekarakter van het
strand en de vele culturele activiteiten maakt Wijk aan Zee een plaats met een scherp profiel en daarmee
aantrekkelijk om te wonen en om in te recreëren. Het behoud van het duingebied is daarbij belangrijk.

2.

Het familiestrand van Wijk aan Zee is een belangrijke toeristische trekpleister.
Het is belangrijk om de Blauwe Vlag te behouden en Wijk aan Zee en het strand bereikbaar en schoon te
houden. Wij staan voor het versterken van het familiestrand. Met behoud van de omliggende
natuurwaarden. Het strand blijft vrij en publiek toegankelijk.

3.

GroenLinks wil kleinschalige woningbouw passend bij de behoefte van de Wijk aan Zeeërs.
Woningbouw blijft beperkt tot woningen die qua omvang en betaalbaarheid aansluiten bij de lokale
behoefte, incl zorgwoningen en mantelzorg woningen. Wij zoeken een plek in Wijk aan Zee voor een Tiny
House project.

4.

De gemeente geeft geen toestemming meer voor uitbreiding van kamer of bed verhuur.
t.b.v. groepen buitenlandse werknemers en gebruikt haar invloed om het bestaande aanbod af te bouwen.
Leegkomende grotere gebouwen worden omgebouwd naar woningen.

5.

GroenLinks ondersteunt de culturele activiteiten in Wijk aan Zee, ze maken Wijk aan Zee bijzonder.
Bijvoorbeeld, de Smaakmarkt, de Zeepkistenrace, Beach Battle en het Mei festival. De gemeente
ondersteunt deze o.a. door een soepel vergunningsproces.

6.

De bereikbaarheid van Wijk aan Zee wordt verbeterd.
De gemeente gebruikt haar invloed om de busverbinding te verbeteren en beter te laten aansluiten op de
treinverbindingen. Parkeren blijft gratis in Wijk aan Zee, het gebruik en beheer van de Dorpsweide blijft
zoals deze nu is. Bij grote drukte worden vrijwillige verkeersregelaars ingezet en worden de auto's naar de
parkeerplaatsen rond station Beverwijk geleid, waarna met het openbaar vervoer verder gereisd kan
worden (strandbus).

7.

Wijk aan Zee profiteert mee van duurzame energieopwekking.
De activiteiten van de Stichting Milieu herstel Wijk aan Zee worden ondersteund. De betaling van een
financiële vergoeding door een windmolen eigenaar ten behoeve van de inwoners van Wijk aan Zee is een
eerste stap. Het principe dat inwoners meeprofiteren van investeringen die een zekere mate van overlast
met zich meebrengen wordt waar mogelijk doorgetrokken.

8.

GroenLinks staat voor een goede samenwerking met de industrie rond om Wijk aan Zee.
Doel is gezamenlijk te werken om de milieudruk (geluid, luchtkwaliteit) gelijk te houden of te verbeteren.
GroenLinks wil de milieudruk niet vergroten door grootschalige woningbouw. Dit is niet goed voor zowel de
inwoners van Wijk aan Zee als de omliggende bedrijven, die vaak een belangrijke economische
aandrijfkracht zijn voor de gemeente Beverwijk en de regio.

9.

Wijk aan Zee is de plek voor een experiment met het vergroten van inwonersbetrokkenheid.
GroenLinks ziet kansen om de inwoners meer te betrekken bij hun leefomgeving door meer regelruimte en
budget ter beschikking te stellen. De Haarlemse werkwijze m.b.t. wijkraden kan hierbij als voorbeeld
dienen.
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VERDER MET VERANDEREN IN BEVERWIJK & WIJK AAN ZEE.
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 Beverwijk een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Iedereen moet
kunnen meedoen, via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of opleiding. 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. Beverwijk 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. Kinderen spelen
zorgeloos buiten in het groen en 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 iets van zijn of haar leven
wil maken en zelf wil bijdragen aan de eigen omgeving. Daarom geven wij ruimte aan betrokken
inwoners 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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SOCIAAL BEVERWIJK
Iedereen wil zijn of haar leven naar eigen inzicht kunnen inrichten. Dromen waarmaken. GroenLinks
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 voldoende
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 bedrijfsleven.
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 bijstandsuitkering. Wij vinden dat zij meer mogen bijverdienen en er wordt minder dwang
opgelegd.
GroenLinks gaat er van 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;
zodat er een meer zelfredzame, solidaire samenleving ontstaat. 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.
JEUGDBELEID

EEN KINDVRIENDELIJKE OPENBARE RUIMTE
Voldoende groene speelplekken voor kinderen en jongeren van álle leeftijden. In elke wijk een
(trap)veldje. Voor ‘oudere jongeren’ 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 Beverwijk voor GroenLinks. Zij hebben de toekomst en zijn de
toekomstige inwoners van onze gemeente. We nemen hun wensen daarom serieus. De gemeente
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daagt jongeren actief uit om positieve initiatieven te nemen. De gemeente ondersteunt de jongeren
bij de uitvoering van de ideeën.
PROBLEMEN VOORKOMEN, TIJDIG SIGNALEREN EN AANPAKKEN
De meeste jongeren doen het hartstikke goed, halen hun diploma en functioneren prima in hun
sociale omgeving. We willen dat alle jongeren zorgeloos 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.
Kinderen en jongeren mogen door gestapelde bezuinigingen niet de dupe worden. Dit betekent voor
GroenLinks dat de toegang tot de hulp laagdrempelig dient te zijn, en in samenhang met zijn of haar
omgeving. Wij streven naar maatwerk. Beverwijk zet nieuwe communicatiemiddelen in zodat
jongeren en opvoeders eerder, gemakkelijker en vanzelfsprekender bij goede en juiste zorg terecht
komen voor vragen over opgroeien en opvoeden.
Kunst, cultuur en groen hebben een groot positief effect op gezondheid en worden actief ingezet bij
gezondheidsproblemen én ter voorkoming ervan. Dit geldt zeker ook voor de jeugd.
Alcohol en drugsgebruik onder jongeren is een groot probleem. GroenLinks zet zich in om dit tegen te
gaan. Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor verkoop van alcohol 18 jaar. Preventie en
handhaving is een taak van gemeenten, vanaf 2017 is er wel een preventie- en handhavingsplan.
GroenLinks wil dit plan op een hoger niveau brengen.
Alleen een integraal beleid, waarbij alle betrokkenen samenwerken en verantwoordelijkheid nemen,
heeft kans van slagen. Eenheid van uitleg en toepassing van de regels is cruciaal, zodat we samen met
de gemeente en horeca en andere betrokken partijen ons sterk maken tegen ondernemers die zich
aantoonbaar en herhaaldelijk niet houden aan de leeftijdsgrens voor alcohol en het voorkomen van
drugsgebruik en handel. Ook vinden wij dat het doorgeven van alcohol en drugs aan een minderjarige
strafbaar gesteld moet worden. Er wordt streng toegezien op handhaving van de leeftijdsgrens voor
verkoop van alcohol en andere drugs aan minderjarigen.
Problemen met hangjongeren lossen we samen met de jongerenwerkers, jongeren en omwonenden
op.
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 stimuleert de gemeente investeringen 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 veilige routes naar scholen. Met scholen en ouders
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worden afspraken gemaakt over het verminderen van het autogebruik als middel om op school te
komen.
De gemeente stimuleert basisscholen om moestuinen te gebruiken en kinderen iets te leren over de
natuur en voedselproductie. Bij een gezonde school horen gezonde voedings- en smaaklessen.
ACHTERSTANDEN AANPAKKEN
Alle kinderen met (een risico op een) taalachterstand in het Nederlands kunnen blijven deelnemen
aan de voorschoolse educatie. Iedere jongere zit op school of volgt een leerwerktraject: geen enkele
leerplichtige jongere zit thuis. Bij problemen bekijken we met de jongere wat de oorzaak is.
PASSEND ONDERWIJS VOOR IEDEREEN
Samen met het onderwijs biedt de gemeente een passende opvoedingsondersteuning aan
zorgleerlingen, gezin en docenten. De gemeente stimuleert, samen met het bedrijfsleven, dat het
onderwijs goed aansluit en perspectief biedt op werk. Voor iedere jongere de juiste plek.
Op alle scholen wordt voorlichting gegeven over seksuele diversiteit, pesten, mensenrechten, racisme
en discriminatie. De gemeente propageert de uitgangspunten van de ‘vreedzame school’: kinderen
leren conflicten op een vreedzame manier op te lossen.
We bestrijden laaggeletterdheid bij zowel kinderen als volwassenen en doorbreken de vicieuze cirkel
van de opeenvolgende generaties. Volwassenen krijgen (een tweede) kans om een achterstand in taal
of anderszins weg te werken.
SPORT

GOEDE SPORTVOORZIENINGEN
Sport in Beverwijk is belangrijk voor iedereen. De gemeente zorgt voor goede sportvelden,
zwembaden en sporthallen. Sport is belangrijk, we kiezen voor breedtesport. Bij vervanging van
gymzalen pleit GroenLinks voor het terugplaatsen van multifunctionele sportzalen.
De sportverenigingen hebben een grote maatschappelijke functie. Ze bieden sportactiviteiten. Onze
inwoners beleven plezier aan sport en het houdt ze vitaal. Maar wij zien ook dat verenigingen in
toenemende mate hun maatschappelijke functie verbreden Dit komt omdat de wensen van inwoners
veranderen en verenigingen steeds vaker een samenwerking aangaan met partijen uit de zorg,
onderwijs, welzijn, werk & inkomen. De gemeente wil sportverenigingen en andere gebruikers deze
ruimte bieden.
In de komende raadsperiode zal de herinrichting van het Sportpark Adrichem worden gerealiseerd.
GroenLinks hecht hierbij aan het uitvoeren van het door alle partijen (sportverenigingen,
omwonenden en gebruikers van het park), opgestelde plan.
Sportverenigingen krijgen zo nodig steun bij het verduurzamen van sportaccommodaties.
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MEER MENSEN IN BEWEGING
We stimuleren iedereen om te gaan sporten en sporten moet voor iedereen toegankelijk zijn.
GroenLinks heeft de ambitie dat meer jongeren gaan sporten en lid worden van een sportvereniging.
Alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs krijgen een kennismakingsprogramma bij
verschillende sportverenigingen. De gemeente stimuleert deelname van migranten jongeren – vooral
meisjes! - aan sportverenigingen. Het stimuleren van deelname aan zwemlessen heeft hierbij
bijzondere aandacht.
Voor senioren is er een gevarieerd aanbod aan sport- en bewegingsactiviteiten, afgestemd op de
behoeften binnen deze groep mensen.
DUURZAME ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID
Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is belangrijk voor de werkgelegenheid en draagt bij aan de
leefbaarheid van Beverwijk. Daarom hebben we oog voor de belangen van het MKB. De omschakeling
naar een duurzame economie is dé uitdaging voor alle ondernemers en bedrijven. GroenLinks wil
deze overgang faciliteren: groene en innovatieve koplopers alle kansen bieden.
Innovatie is de sleutel tot zowel overleven als groei van het MKB. Toegang tot financiering is vaak een
probleem voor MKB bedrijven. GroenLinks wil meehelpen via het Innovatiefonds Bedrijvigheid en
Duurzaamheid. GroenLinks wil met dit fonds innovatie en duurzaamheid bij haar MKB-bedrijven
bevorderen. En daarmee de toekomstige concurrentiekracht versterken en de ontwikkeling van
Techport stimuleren. Hiermee beoogt de gemeente innovaties te versterken die gericht zijn op
circulaire economie, technologische innovatie en/of duurzaamheid. Met als doel de toekomstige
concurrentiekracht van de regio te versterken en de ontwikkeling van Techport te stimuleren.
Samen met de woningcoöperaties blijven we in Beverwijk zoeken naar mogelijkheden voor
betaalbare nieuwbouw en renovatie van de bestaande bouw. Als wordt ingezet op energiebesparing
en toepassing van duurzame energie, dan levert dat veel nieuw werk op. Bovendien lagere
woonlasten voor de bewoners.
Een goede gemeentelijke dienstverlening voor het Midden- en kleinbedrijf en andere ondernemers is
belangrijk. Het gezamenlijk regionaal economisch-bureau wordt het (ondernemers- of bedrijven)
loket waar ondernemers en starters terecht kunnen voor al hun vragen.
HAVEN BEVERWIJK
GroenLinks staat een professionalisering van het beheer voor. Gezien de kleinschaligheid is
schaalvergroting, samenwerking met een andere haven(beheerder), gewenst. GroenLinks is
voorstander van publiek bezit en daarmee geen voorstander van het verkopen van de Beverwijkse
(zee)haven De Pijp aan een commerciële partij. GroenLinks wil maximale invloed houden op de
activiteiten in de Haven. GroenLinks wil geen uitbreiding van activiteiten die een hogere
milieubelasting hebben dan de bestaande activiteiten.
Voor de langere termijn ondersteunt GroenLinks de visie van de MRA, waarbij de bestaande haven
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van Beverwijk een potentiële woningbouw locatie is. Hoogwaardig wonen aan het water. Te nemen
besluiten in de komende raadsperiode mogen niet leiden tot het onmogelijk maken van deze visie.
INNOVATIEVE BEDRIJVEN
Beverwijk stimuleert initiatieven rond de opwekking van duurzame energie en het vermijden van
CO2-uitstoot. We geven voorrang aan duurzame, innovatieve en creatieve ondernemers. Om
investeringen in duurzame projecten, zoals biomassa, zon- en windprojecten, en innovaties te
stimuleren en realiseren, wordt een ‘Participatiefonds Duurzaamheid Beverwijk’ ingesteld. Met dit
fonds investeert Beverwijk samen met de bedrijven in projecten. Hiermee geven wij in Beverwijk
dezelfde kansen aan onze bedrijven als in Velsen.
Innovatie is een belangrijke taak van de overheid. De gemeente gebruikt haar inkoopmacht om
innovaties te stimuleren en te ondersteunen op weg naar de nieuwe circulaire economie. De
gemeente geeft het goede voorbeeld door zelf circulair en innovatief te zijn.
GELIJKE KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT
De gemeentelijke organisatie wordt een voorbeeldwerkgever op het punt van diversiteit, onder meer
door anoniem solliciteren.
Met het bedrijfsleven maken we afspraken over het in dienst nemen van jongeren, ouderen,
laaggeschoolden en personen met een beperking.
Bij aanbestedingen van de gemeente wordt de eis opgenomen van sociaal return binnen de
gemeente. De aanbieders zijn vrij om dit in te vullen bijvoorbeeld door een minimaal aantal
werkzoekenden uit de regio in dienst te nemen.
WINKELCENTRA
Ons ideaalbeeld is Beverwijk als bruisend winkelhart voor de regio, aangevuld met lokale
buurtwinkelcentra voor de dagelijkse boodschappen. De versterking van het Beverwijkse winkelhart
wordt in de komende periode voortgezet. Doel is en blijft een sterk, ingekrompen, geografisch
samenhangend gebied, met nul m2 leegstand en een gevarieerd winkelaanbod. We gaan het
winkelcentrum versterken en verduurzamen, in plaats van nieuwe winkels bijbouwen.
De gemeente durft de stap te maken om de kennisdragers (winkeliers, pandeigenaren) de
gelegenheid te geven om dit plan zelf vorm te geven. De gemeente stimuleert het ombouwen van
winkelpanden naar woningen buiten het kerngebied, niet via dwang, maar via stimulatie.
INKOMEN EN UITKERING

WE ZOEKEN INWONERS ACTIEF OP EN ONDERSTEUNEN WAAR NODIG
De sociale wijkteams moeten meer een ‘Eropaf-centrum’ worden. Onderbenutting van financiële
tegemoetkomingen wordt tegengegaan door een actieve informatievoorziening. Administratieve
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drempels worden verlaagd, informatie behoeft maar één keer te worden gegeven door
bestandskoppeling binnen diverse gemeentelijke administraties en bestandskoppelingen met
bijvoorbeeld de Belastingdienst en Sociale Verzekeringsbank.

SCHULDHULPVERLENING
In Beverwijk worden mensen met schulden altijd geholpen, met vrijheid en ruimte voor de
schuldhulpverleners. We proberen problematische schulden te voorkomen en te zorgen dat
schuldeisers samenwerken, minder geld naar bewind voering en meer naar schuldpreventie. De
hulpverlening wordt ingezet vanuit het principe: In Beverwijk worden mensen niet uit hun woning
gezet.
PARTICIPATIE EN WERKGELEGENHEID

WE STEMMEN DE DIENSTVERLENING AF
Beverwijkers krijgen één aanspreekpunt bij de Sociale Dienst: een eigen coach die zorgt voor
‘dienstverlening op maat’. Voor de Sociale Dienst moet een participatiebudget blijven bestaan voor
Beverwijkers met afstand tot de arbeidsmarkt.
De gemeente helpt werkzoekenden die een eigen bedrijf willen starten actief. De mogelijkheden die
de wet BBZ (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen) biedt worden beter benut. GroenLinks is voorstander om de uitvoering van de BBZ in de IJmond zelf ter hand te gaan nemen.
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 vrijwilligerswerk.
Bijstandsgerechtigden mogen vrijwilligerswerk doen.
Mensen met een beperking moeten overal aan het werk kunnen. Zij hebben het recht om zelfstandig
en in eigen regie te kunnen werken. En de gemeente geeft hierbij het goede voorbeeld door mensen
met een beperking in dienst te nemen. Vervoer mag eveneens geen probleem meer zijn.
Beschutte werkplaatsen zijn voor sommigen de enige veilige manier van werken. Voor hen blijft die
mogelijkheid bestaan. Beverwijk geeft daar regionaal invulling aan.

WONEN IN EEN DUURZAME GEMEENTE

IEDEREEN EEN PASSENDE WONING
De gemeente voldoet aan zijn deel van de provinciale woningbouw opgave. Bouwen zal plaatsvinden
door het invullen van lege ruimten, ombouw of sloop van lege kantoorpanden en via herstructureren
van oudere wijken. Verdichting en hoogbouw is hierbij onvermijdelijk. Uitgangspunt is dat de
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beperkte groene randen van Beverwijk niet verder worden aangetast. In de komende periode zal een
stap gemaakt worden met het invullen van de stationsomgeving en het opstellen van een meerjarenstadsontwikkelingsplan.
Een nader onderzoek is nodig naar de invulling van het stationsgebied. GroenLinks ziet hier kansen
voor een cultuurcluster. Door het verplaatsen van het Kennemer Theater en de bibliotheek kan hier,
in combinatie met Bioscoop Cineworld en ruimte voor horeca en hotel, een goed bereikbaar
regionaal cultuurcluster ontstaan. Een goed alternatief of aanvullend plan is de nieuwbouw van het
Rode Kruis Ziekenhuis op deze locatie. Op de huidige locatie, van zowel ziekenhuis als theater kan dan
passende woningbouw plaatsvinden. Andere locaties die ontwikkeld kunnen worden is de open plek
op de hoek Plantage/Warande en leegstaande oudere kantoorpanden. Samen met de
woningcorporaties wordt een lange termijn herstructureringsplan voor de oudere wijken opgesteld.
Randvoorwaarde is dat de ijzeren voorraad sociale woningbouw op peil moet blijven.
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 betaalbare koopwoningen.
Woningen worden levensloopbestendig gebouwd. Ook de starters en jongeren op de woningmarkt
hebben een steuntje in de rug nodig. De gemeente gaat leegstand actief tegen.
Verder bouwen we energiezuinige woningen, ook bij sociale woningbouw. 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.
ZORG EN WELZIJN

ZORG DIE PAST
GroenLinks wil ruimte creëren voor experimenteren en stimuleren via een innovatiebudget Sociaal
Domein. De gemeente heeft er in de afgelopen jaren veel extra taken bij gekregen in het sociaal
domein. Deze taken overlappen vaak, maar zijn nog niet logisch met elkaar verbonden. Hierdoor kan
het zijn dat onze ondersteuning nog niet volledig past bij wat een persoon of een gezin écht nodig
heeft. Om ervoor te zorgen dat we kwetsbare inwoners passend kunnen (blijven) ondersteunen, is
een vernieuwde kijk op het Sociaal Domein nodig.
Met een innovatiebudget, te financieren vanuit de WMO reserve, kunnen we experimenteren en
investeren in slimmere en efficiëntere dienstverlening, om zo te ontdekken hoe we de zorg, hulp en
ondersteuning meer vroegtijdig en bij voorkeur dicht in de buurt kunnen organiseren. Daarnaast
verkennen we met elkaar hoe, met wie en op welke manier we problemen voor kunnen zijn en welk
basis voorzieningenniveau daartoe bijdraagt. Dit door het verbinden van sport, kunst, cultuur en
gezondheidsbeleid aan het sociaal domein.
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. Wij willen een echte inclusieve samenleving. Zorg heeft een
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doel en iedereen hoort erbij! Eén gezin, één plan, één regisseur is het uitgangspunt bij de
hulpverlening.
GroenLinks wil dat de gelden die de gemeente ontvangt voor de WMO ook worden besteed aan
WMO zorg en dienstverlening. Met een rechtvaardige eigen (financiële) bijdrage.
Wij streven naar een sterk preventief beleid met goede begeleiding naar zorg. Communicatie is
hierbij belangrijk, de wijkcentra fungeren als centraal informatiepunt voor vragen. De spelregels en
de veranderingen daarin worden tijdig, duidelijk, doelgroepgericht gecommuniceerd. De gemeente
communiceert proactief en spant zich in om mensen te informeren over de
ondersteuningsmogelijkheden die er zijn.
Huiselijk geweld tegen vrouwen, mannen, kinderen en ouderen wordt aangepakt.
GroenLinks is de mening toegedaan dat het inkopen in het Sociale Domein (Thuiszorg, dagbesteding,
jeugdhulp, enz.) gekozen wordt voor een model van maatschappelijk aanbesteden. Het is hierbij van
belang dat er meerdere aanbieders worden toegelaten, en dat cliënten keuzevrijheid hebben
(selectie op kwaliteit). Het is verder van belang dat ook tussentijds nieuwe aanbieders kunnen
toetreden. Speciale aandacht voor de positie van kleine zelfstandige zorgverleners is noodzakelijk.
ZELFSTANDIG FUNCTIONEREN MOGELIJK MAKEN
Ouderen en mensen met een beperking kunnen zelfstandig blijven wonen. Er komen experimenten
met woonvormen tussen zelfstandig wonen en wonen in een verzorgings- of verpleegtehuis in. 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.
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
bijvoorbeeld door het mogelijk maken van de bouw van (tijdelijke) zorgwoningen (bijvoorbeeld
kangoeroe woningen). Thuiswonende ouderen die tijdelijk meer hulp nodig hebben moeten snel op
een veilige plek terecht kunnen.
Beverwijk & Wijk aan Zee worden ‘rolstoel-proof’ en bovendien goed toegankelijk voor doven en
blinden.
Er zijn toegankelijke individuele vervoersmogelijkheden: openbaar vervoer en OV-taxivervoer dat op
tijd is en de klant adequaat bejegent. Toegankelijkheid, bereikbaarheid, betaalbaarheid en
verkrijgbaarheid van plaatsbewijzen zijn hierbij aandachtspunten.
GroenLinks wil dat zo veel mogelijk voorzieningen op wijkniveau (wijkcentrum) worden aangeboden.
Het wijkcentrum fungeert als laagdrempelig consultatiebureau voor alle leeftijden. De bestaande
periodieke huisbezoeken bij ouderen blijven gehandhaafd. De gemeente blijft de activiteiten van
(vrijwillige) ouderenadviseurs financieel en beleidsmatig ondersteunen.
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ZORG VOOR EN MET ELKAAR (SOLIDARITEIT)
GroenLinks stimuleert manieren voor mensen om elkaar te helpen en te ontmoeten. Bijvoorbeeld via
‘ontmoetingsplekken’ en andere buurtvoorzieningen.
GroenLinks investeert en beloont vrijwilligers en mantelzorgers. Omdat in beide groepen vrouwen
oververtegenwoordigd zijn, moeten we in de gaten houden in hoeverre de (arbeids)emancipatie van
vrouwen hier niet onder lijdt. GroenLinks wil ook aandacht voor kinderen die mantelzorgen.
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 Beverwijk voortgezet.
VRIJWILLIGERSWERK
Via een actief vrijwilligersbeleid wordt het werven van vrijwilligers gestimuleerd en ondersteund.
Specifieke aandacht wordt hierbij gegeven aan specifieke doelgroepen zoals 55 plussers,
bijstandsgerechtigden en nieuwe Nederlanders. Daarnaast stimuleert de gemeente
deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers bij verenigingen.
GroenLinks ziet vrijwilligerswerk als aanvulling op het reguliere professionele aanbod. Inzet van
vrijwilligerswerk mag niet het verdringen van betaald werk als doel hebben.
MANTELZORG
De gemeente stimuleert en bevordert initiatieven die ondersteuning bieden aan mensen die voor een
ander zorgen, via vrijwilligerswerk of als mantelzorger. Er zijn voldoende mogelijkheden om de zorg
van mantelzorgers zodanig op te vangen, dat ook zij hun werk kunnen doen en ook vrij kunnen
nemen (Respijtzorg).
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DUURZAAM & GROEN BEVERWIJK
Een Duurzaam Beverwijk is gezond, prettig om in te wonen en energiebewust. In een duurzaam
Beverwijk 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
bedrijven. 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 Beverwijk 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 wegwerpeconomie omvormen tot een circulaire economie.
Grondstoffen zijn dan geen afval meer, maar worden telkens hergebruikt. En energie halen we niet
langer uit vervuilende fossiele brandstoffen, maar uit duurzame alternatieven.
GroenLinks kiest voor een schoon Beverwijk, 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
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.

Gezonde lucht
Als onze kinderen buitenspelen of wij door Beverwijk fietsen, is het inademen van schone en gezonde
lucht van levensbelang. Daarom kiest GroenLinks voor schoon vervoer. Binnen Beverwijk 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
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. 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 worden beter 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.

| Verkiezingsprogramma 2018-2022: Door met veranderen in Beverwijk & Wijk aan Zee

| januari 2018 | - 16 -

SCHONE EN GEZONDE LEEFOMGEVING

SCHONE LUCHT
Langs wegen planten we bomen: niet alleen als verfraaiing, maar ook om het fijnstof op te vangen.
Uit recent onderzoek blijkt dat fijnstof gevaarlijker is dan tot nu toe werd gedacht. GroenLinks wil
een stimulans voor het nemen van maatregelen om de lucht schoner te maken om zo bij te dragen
aan een gezondere omgeving. Meest kansrijk en effectief zijn in dit verband maatregelen gericht op
het verminderen van het aantal gereden kilometers met de (vracht)auto. Dat kan onder meer door
het stimuleren van fiets en openbaar vervoer; projecten die worden uitgewerkt en uitgevoerd onder
de noemer IJmond Bereikbaar. Naast verkeer kunnen ook maatregelen in de nieuwbouw,
herstructurering van bedrijventerreinen en schone industrie bijdragen aan een betere leefomgeving.
MINDER GELUIDSOVERLAST, LICHTHINDER EN ZWERFAFVAL
In Beverwijk gaan we geluidsoverlast door het verkeer, industrie en vliegtuigen tegen.
Beverwijk krijgt een ruime vuurwerkvrije zone en investeert in een goede voorlichting over de risico’s
van vuurwerk.
De nachten in Beverwijk worden donkerder: GroenLinks wil minder lichthinder, licht waar en wanneer
het nodig is voor de veiligheid en gelijktijdig energie besparen. De besparing op elektriciteitsrekening
wordt gebruikt om de ombouw te betalen. Alle lantaarnpalen krijgen dimbare LED lampen. Wij
introduceren een flexibel schakelbare openbare LED verlichting, die lokaal aan en uit gezet kan
worden afhankelijk van de licht behoefte.
We maken inwoners medeverantwoordelijk voor het schoonhouden van Beverwijk, bijvoorbeeld door
contracten te sluiten met verenigingen en scholen om, tegen vergoeding, hun eigen buurt vrij van
zwerfafval te houden. GroenLinks denkt dat door het inschakelen van de buurt, meer resultaat kan
worden bereikt binnen de bestaande budgetten. GroenLinks wil dat dit wordt opgenomen in de
buurtbeheer contracten. We zorgen voor voldoende gescheiden afvalbakken in de openbare ruimte,
die op tijd worden geleegd.
AFVAL = GRONDSTOF IN EEN CIRCULAIRE ECONOMIE
We stimuleren het hergebruiken van afval van de gemeente, maatschappelijke instellingen en
bedrijven als grondstof voor andere toepassingen. We ondersteunen het Repair Café en winkels voor
verkoop van 2e hands spullen.
We stimuleren circulaire werkgelegenheid rondom materialen, product- en grondstoffenketens. De
stimulatie programma’s van de Omgevingsdienst IJmond worden geïntensifieerd.
De gemeente gaat circulair inkopen en ontwikkelt samen met marktpartijen criteria om de circulaire
economie verder te ontwikkelen.

| Verkiezingsprogramma 2018-2022: Door met veranderen in Beverwijk & Wijk aan Zee

| januari 2018 | - 17 -

GROEN IN BEVERWIJK
Groenbeheer doen wij op natuurlijke wijze, zonder gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen. Maaien
waar het moet, en op de juiste tijd en met de juiste zorgvuldigheid. Wij laten schapen grazen waar
dat kan.
Bestaand groen blijft groen. Beeldbepalende, monumentale bomen en struiken blijven staan. Wij
maken Beverwijk groener door bijplaatsen van bomen. Bij het beheer van het gemeentelijke groen
staan biodiversiteit, bescherming van dieren en hun leefgebieden voorop.
GroenLinks wil graag een groene entree. De optie om de locatie Ankies Hoeve / Wijkerpoort gedeeltelijk om te toveren in een groen gebied (voorzetting Park Scheybeeck) verdient serieuze overweging.
Op die manier kan de verbinding gemaakt worden tussen Westerhout, Park Scheybeeck en het Wijkeroogpark in Velsen-Noord.
GroenLinks blijft zich inzetten voor behoud van de Wijkermeerpolder;
DUIN EN STRAND BELEID
GroenLinks ondersteunt het Kustpact en het burgerinitiatief van de Kustbeschermers. GroenLinks is
blij dat overheden en maatschappelijke organisaties het Kustpact hebben ondertekend. Nu komt het
aan op het omzetten van intenties naar harde afspraken. Wij maken ons hard voor het behoud van
het open en ruimtelijk karakter van de kust. De impact van kustaantasting is groot. Verdwenen
ruimte, rust en natuur komen nooit meer terug. De visie van GroenLinks op onze kust bij Wijk aan Zee
is: de kust moet haar open en ruimtelijk karakter behouden; de kustnatuur moet beschermd worden
en zich kunnen ontwikkelen; recreatie met respect voor de omgeving en duidelijke regels met goede
handhaving.
VERKEER EN VERVOER

VEILIG TE VOET OF OP DE FIETS
Beverwijk stimuleert het gebruik van de fiets voor de korte afstand. De ontwikkeling van de
elektrische fiets biedt hierbij extra kansen met name voor het woon-werkverkeer binnen een straal
van 20-30 km. GroenLinks wil daarmee versterking van de fietsinfrastructuur, veilige en snelle
fietsverbindingen binnen Beverwijk en naar de regio. GroenLinks vindt dat de frequentie van de
ponten die het Noordzeekanaal kruisen hoger moet, vergelijkbaar met de frequentie van de
Amsterdamse ponten over het IJ.
GroenLinks wil graag de oost-west verbinding voor fietsers door Park Overbos verbeteren. De
bestaande routes kennen tal van hindernissen, bijvoorbeeld het oversteken van de Alkmaarseweg.
GroenLinks hecht aan goede fietsenstallingen. De ondergrondse stalling op het Stationsplein blijft
gratis. De fietsparkeer infrastructuur op de Breestraat wordt, zo nodig, versterkt. Station Heemskerk
(Broekpolder) heeft een betere fietsenstalling nodig.
De openbare ruimte in Beverwijk wordt in principe ingericht voor fietsers en voetgangers. Auto’s zijn
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'te gast'. Voetgangers en fietsers krijgen prioriteit bij de inrichting van verkeersstromen in en naar het
centrum. Het beleid om doorgaande veilige fietsroutes aan te leggen wordt voorgezet, met een
goede aansluiting op bus/treinstation. Bij het realiseren van nieuwe woningen wil GroenLinks dat
beter gelet wordt op fiets- en OV-bereikbaarheid. Bijvoorbeeld door voorschriften voor
projectontwikkelaars, bedrijven en instellingen op te stellen over voorzieningen op het gebied van
parkeernormen, verplichte (inpandige, gemeenschappelijke) fietsenstallingen en goede fiets- en
wandelroutes.
De gemeente werkt samen met belangenorganisaties zoals Rover en de Fietsersbond.
Beverwijk 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.
DE AUTO ALS HET MOET
De afstanden in Beverwijk naar scholen en winkels zijn zo kort dat de meeste mensen hiervoor niet
persé de auto hoeven te gebruiken. Daarom wordt het centrum van Beverwijk autoluw. Met de fiets
kan het ook, vaak zelfs sneller.
Het aanleggen van meer asfalt is niet de oplossing voor de toenemende vervoersbehoefte.
GroenLinks ziet de aanleg van een A8-A9 verbinding niet als de oplossing voor het file probleem.
Zeker niet voor de leefbaarheidsproblemen (geluid, luchtkwaliteit) langs de bestaande route. Indien
er een politieke meerderheid is voor de aanleg van deze weg dan vindt GroenLinks dat er een
radicale keus gemaakt moet worden. Een weg, in een tunnel, die zowel het milieu als de
leefkwaliteit, het open landschap als de werelderfgoed status van de Stelling van Amsterdam niet
aantast. De leefkwaliteit, die in de IJmond al onder druk staat, mag niet verder aangetast worden.
Met name de bewoners van de Broekpolder verdienen onze steun en bescherming.
Wij stimuleren het gebruik van milieuvriendelijke auto’s. Beverwijk beschikt daarom over vier jaar
over een voldoende groot netwerk van elektrische auto-oplaadpunten. De daar gebruikte elektriciteit
is uiteraard 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
De IJmondgemeenten hebben de slechtste OV-bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam.
Samen met de provincie willen we de bereikbaarheid in de regio op niveau brengen. Werknemers
moeten - net als vanuit Almere - zonder overstap de belangrijkste werkplekken in de
Metropoolregio Amsterdam kunnen bereiken, te weten Schiphol, Amsterdam Zuid, -Amstel en Bijlmer. GroenLinks wil daarom een snelle OV verbinding naar Schiphol/Amsterdam Zuid vanuit
Beverwijk. In eerste instantie via een snelle busverbinding, op de langere termijn via Lightrail.
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Daarnaast kiezen we voor het verbeteren van de huidige trein verbindingen, met een hogere
frequentie, hogere snelheid en passend materieel. Als volgende stap zien wij het doortrekken van de
intercity Alkmaar-Beverwijk-Haarlem naar Amsterdam Centraal, Amstel en Bijlmer en verder.
GroenLinks wil zijn invloed uitoefenen op NS, ProRail, Provincie NH en Vervoerregio Amsterdam
zodat de trein een aantrekkelijk alternatief wordt voor de file.
GroenLinks wil een verbetering van de snelheid van het openbaar vervoer. Bijvoorbeeld uitbreiding
van het HOV net naar boven het Noordzee Kanaal, door knelpunten bij stoplichten weg te nemen,
ruime, goed onderhouden haltes aan te leggen en met busbanen.
Het NS Station Heemskerk moet door middel van een busverbinding bereikbaar worden. Het Station
Beverwijk is sterk verouderd en verdient een opknapbeurt, zodat deze (weer) een kwalitatief
hoogwaardige OV toegangspoort tot Beverwijk wordt.
PARKEREN
Het parkeren van auto’s kost veel openbare ruimte. Aanleg, onderhoud en beheer van
parkeerplaatsen is niet gratis. Uitgangspunt is dat e.e.a. kostendekkend is , autobezitters krijgen de
maatschappelijke kosten hiervan in rekening gebracht. Daarnaast is regulering nodig, bijvoorbeeld om
te voorkomen dat OV reizigers, Bazaarbezoekers en personeel van winkels langdurig parkeerplaatsen
bezetten of dat bewoners niet bij hun eigen huis kunnen parkeren. De gemeente staat open voor
ideeën en initiatieven van burgers, bedrijven, winkeliers om het parkeerbeleid lokaal en integraal te
optimaliseren, bijvoorbeeld door het inrichten van blauwe zones. Randvoorwaardelijk is hier dat
kosten en baten in evenwicht blijven.
We moedigen het ‘autodelen’ aan door een aantal parkeerplaatsen beschikbaar te stellen voor
deelauto’s.
DUURZAAM BEVERWIJK, KLIMAAT, ENERGIE(TRANSITIE) EN CIRCULAIRE ECONOMIE

DUURZAAMHEID AMBITIE
GroenLinks spreekt de ambitie uit om in 2040 alleen gebruik te maken van hernieuwbare energie en
zonder restafval te willen leven. Ook zijn vormen van duurzame mobiliteit dan voor iedereen
toegankelijk, ervaren de inwoners een hoge kwaliteit van leven en is er een balans tussen natuur,
landgebruik en bebouwing. GroenLinks ziet de behoefte aan een investeringsagenda: investeren in
een duurzame samenleving. GroenLinks ziet hier 3 bouwstenen: Energietransitie, Klimaat adaptatie
en Circulaire economie.
ENERGIETRANSITIE
GroenLinks wil een breed gedragen programma en routekaart Beverwijk Klimaatneutraal in 2040
maken. Wij maken dit operationeel en creëren draagvlak door dit samen te doen met de Beverwijkse
samenleving. Veel inwoners, ondernemers en organisaties zijn al bezig met duurzaamheid. Dat willen
wij samenbrengen, verbreden, ondersteunen en versnellen. Daarnaast kunnen burgerinitiatieven om
lokale energie op te wekken op onze steun rekenen.
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GroenLinks wil dat dat bij de uitvoering van de energietransitie zo efficiënt mogelijk omgegaan wordt
met publiek geld en dat daarvoor altijd de ondersteuning en expertise van netbeheerders wordt
gezocht omdat iedere keuze van invloed is op het gehele energiesysteem en infrastructuur. Bij de
ontwikkeling van nieuwbouwprojecten stelt de gemeente de randvoorwaarde dat deze niet meer
worden aangesloten op het aardgasnet.
De gemeente stimuleert de ontwikkeling van het ijmondiale warmtenetwerk. GroenLinks hecht grote
waarde aan het open karakter van een dergelijk warmtenet. Dat wil zeggen; meerdere
warmteleveranciers krijgen toegang tot het netwerk. Een monopolie positie van een specifieke
warmteleverancier is niet gewenst. Bewoners betalen een eerlijke prijs voor duurzaam opgewekte
warmte.
GroenLinks maakt zich hard voor het opzetten van een Gemeentelijk Energieloket. Het Energieloket
krijgt een vaste plek in de uitvoering van het gemeentelijk/regionaal energiebeleid. Daar kunnen
bewoners en bedrijven terecht met vragen over energiebesparing en het energiezuinig maken van
huizen.
Met de woningcorporaties maken we afspraken om woningen voor 2035 naar gemiddeld energielabel
B te krijgen. Sociale huurders besparen hierdoor op de woonlasten.

KLIMAATADAPTATIE
Alles wat vanaf 2020 wordt gebouwd en ingericht, is klimaatbestendig. Bij renovaties van bestaande
bebouwing worden klimaatbestendige maatregelen genomen. Het gemeentelijk rioleringsplan sluit al
aan bij de verwachte klimaatveranderingen, dit wordt verder uitgewerkt en geoptimaliseerd.
Regenwater wordt waar mogelijk niet via het riool afgevoerd, maar vastgehouden in de bodem of
afgevoerd naar vijvers, waterpleinen of kanalen.
Beverwijk omarmt de operatie Steenbreek en stimuleert daarmee groenaanleg op eigen grond door
burgers via informatie, kortingsacties door grootschalige inkoop en door een korting op de
rioolheffing afhankelijk van de hoeveelheid regenwater die in eigen tuin wordt opgevangen en dus
niet via het riool wordt afgevoerd. Op deze wijze belonen wij mensen voor het niet lozen van
regenwater in het riool. De gemeente stimuleert mogelijkheden om water als energiebron in te
zetten en grondstoffen uit afvalwaterstromen terug te winnen.
Om hittestress te voorkomen plaatsen wij extra watertappunten en schaduwrijke bomen. In de
wijken stimuleren wij groene daken, zonnepanelen en groene gevels bij woningen en andere
gebouwen (bijvoorbeeld bedrijven en scholen).
DUURZAME BEDRIJVEN/CIRCULAIRE ECONOMIE
De gemeente zet zich in om bedrijven en organisaties aan elkaar te koppelen om samen energie te
besparen en te verduurzamen. We bevorderen initiatieven op het gebied van energiebesparing.
Ondernemers die energie willen besparen, ondersteunen we met kennis en bij de
vergunningverlening.
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In 2040 moet er sprake zijn van een honderd procent circulaire economie, waarbij alle materialen
afkomstig zijn van duurzame bronnen en makkelijk hergebruikt kunnen worden. In een circulaire
economie is ook geen ruimte meer voor restafval. De gemeente wil daarom de hoeveelheid restafval
de komende jaren al terugbrengen en presenteert tegelijkertijd met haar Duurzaamheidsvisie een
stappenplan voor de verbetering van de afvalinzameling. Uitgangspunt hierbij is burgers en bedrijven
te stimuleren en te verleiden zowel het afval te verminderen als goed te scheiden. In dialoog wordt
per wijk of industriegebied naar de optimale oplossing gezocht. Rendement zowel financieel als
maximalisatie van hergebruik geschikt afval (grondstoffen) is hierbij bepalend.
DIERENWELZIJN
Het huidige dierenwelzijnsbeleid wordt voorgezet.
Dierenwelzijn dient blijvend onder de aandacht gebracht worden van de kinderen in Beverwijk.
Daarom wil GroenLinks het Milieu Educatiecentrum in stand houden en het hierin een centrale rol
geven.
Beverwijk stimuleert de plaatsing van bijenkorven. En onderzoekt de mogelijkheid tot meer
biodiversiteit middels vlindertuinen en dergelijke.
Beverwijk ontwikkelt een eigen Gedragscode Flora en Fauna en zorgt ervoor dat er ook naar
gehandeld wordt.

| Verkiezingsprogramma 2018-2022: Door met veranderen in Beverwijk & Wijk aan Zee

| januari 2018 | - 22 -

OPEN BEVERWIJK
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 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 inwoners: van inspraak naar meebeslissen en ontwerpen.
In onze gemeente wonen vrije, autonome en mondige burgers. GroenLinks wil dat inwoners 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. Uitgangspunt is dat
de inwoners veel kennis ervaring hebben die de gemeente goed kan gebruiken bij de ontwikkeling
van beleid, plannen, enz. Wijkbewoners, bedrijven, winkeliers, stichtingen worden in staat gesteld
niet alleen mee te denken maar ook zelf met oplossingen te komen. Sámen zoeken we naar nieuwe
manieren van discussie en samen zoeken we naar oplossingen voor problemen in Beverwijk. Iedereen
wordt gehoord: mondige inwoners die makkelijk meepraten, maar ook inwoners voor wie praten wat
minder vanzelfsprekend is.
Voor de gemeente staat ‘de bedoeling’ centraal, regels, procedures en administratie zijn er om het
behalen van doelen te ondersteunen en niet om deze te frustreren.
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 kleine 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. De buurt of wijk staat centraal, buurtpreventieprojecten zijn een
goed middel om samen met de buurt, problemen aan te pakken. 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. Beverwijk 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 inwoners 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 gemeente met veel cultuur
Wij zijn trots op ons lokale culturele erfgoed en zorgen daar goed voor. Bij een open Beverwijk hoort
ook een bruisend cultureel aanbod. Kunst stelt vragen bij wat we dachten zeker te weten. Kunst
verbeeldt werelden die er niet zijn. Kunst verrijkt ons leven en geeft glans aan ons bestaan. Kunst kan
| Verkiezingsprogramma 2018-2022: Door met veranderen in Beverwijk & Wijk aan Zee

| januari 2018 | - 23 -

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.
Beverwijk investeert in cultuur, ook omdat het loont. Culturele voorzieningen maken een gemeente
aantrekkelijk als vestigingsplaats voor bedrijven en functioneren als aanjagers van de lokale
economie. GroenLinks ondersteunt broedplaatsen van creativiteit voor en door alle leeftijden, van
het Centrum voor de Kunsten, Young Art tot en met de activiteiten in de Grote Kerk. 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.
Beverwijk garandeert een aantrekkelijk regionaal cultuuraanbod mede door duidelijke afspraken te
maken met Heemskerk en Velsen over een integraal cultuuraanbod en beleid.
Cultuur is voor iedereen, het versterkt de maatschappelijke samenhang. GroenLinks wil het lokale en
regionale potentieel van kunstenaars en creatieve inwoners optimaal benutten om Beverwijk
bruisender en levendiger te maken. Met een divers aanbod van hoge kwaliteit en voor iedereen.
DIVERSITEIT: IEDEREEN IS ANDERS

DISCRIMINATIE VOORKOMEN EN BESTRIJDEN
Beverwijk 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 godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook, is
niet toegestaan.’
Het huidige beleid waarbij het anti-discriminatie bureau uitvoerder is van het Beverwijks beleid wordt
voorgezet. GroenLinks is voor een inclusieve samenleving. Iedereen hoort er bij. Tegen discriminatie
treden we hard op.
WERKEN AAN VERDRAAGZAAMHEID; RUIMTE VOOR MINDERHEDEN
We willen regulier overleg met alle religieuze en levensbeschouwelijke organisaties in onze
gemeente. Er komt een meld- en adviespunt Radicalisering.
De gemeente ondersteunt de emancipatie van vrouwen en lesbiennes, gay’s, biseksuelen,
transgenders, queers, interseksuelen, aseksuelen en panseksuelen binnen culturele en religieuze
groepen.
De gemeente moedigt tehuizen aan om het keurmerk ‘De Roze Loper’ te gaan halen.
BRUISENDE HORECA
GroenLinks maakt zich sterk voor een professionele en toekomstbestendige horeca. Het is belangrijk
dat de horeca ruimte krijgt om te ondernemen: zo kan zij een bijdrage blijven leveren aan de
leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente en aan de werkgelegenheid in onze regio.
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In de gemeente Beverwijk, inclusief Wijk aan Zee geldt dat er tussen 03.00 en 07.00 uur geen nieuwe
bezoekers mogen worden toegelaten in een horecabedrijf. Wij zien graag dat dit zo blijft,
horecaondernemers hebben een gezond eigenbelang om te investeren in de veiligheid van hun
bedrijf voor hun gasten, hun personeel en zichzelf. Door deze openingstijden te behouden zorg je dat
er geen grote groepen jongeren zich concentreren op straat of als zij op weg gaan naar huis.
Toezicht op horecabedrijven moet op risico gebaseerd en kennis gedreven zijn. Inspecties moeten
efficiënt samenwerken. Anders gezegd: efficiënt toezicht bij goede, betrouwbare bedrijven en
effectieve handhaving bij bedrijven waar regelmatig zaken mis gaan.
CULTUUR

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.
De openbare bibliotheek blijft zich ontwikkelen tot ontmoetingsplaats. Om kennis voor iedereen
toegankelijk te maken, is extra aandacht voor bepaalde groepen essentieel.
BEHOUD EN PROMOTIE VAN CULTUREEL ERFGOED
De gemeente beschermt waardevolle gebouwen, interieurs en landschapselementen. GroenLinks
maakt zich sterk voor het behoud van de publieke functie van de Grote Kerk. GroenLinks staat open
voor aankoop van de Grote Kerk door de gemeente.
De gemeente steunt de plaatselijke historische vereniging en het Museum Kennemerland en maakt
actief gebruik van hun kennis.
GroenLinks steunt het afschaffen van de welstandscommissie. GroenLinks ziet hier een gat ontstaan
waarbij waardevolle, ook recente, objecten en elementen van gebouwen alleen beschermd zijn als zij
de monumenten status hebben. GroenLinks ziet dan ook graag een discussie/inventarisatie van
waardevolle objecten, die naar mening van de Beverwijkers, extra bescherming verdienen.
INVESTEREN IN DE LOKALE OMROEP
GroenLinks investeert in een sterke en moderne lokale omroep (radio en tv).
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

INZETTEN OP PREVENTIE
GroenLinks wil de veiligheid vergroten, overlast en criminaliteit bestrijden door het sociale klimaat in
wijken en buurten te verbeteren. Voor elke wijk komt een wijkveiligheidsplan. Samen met bewoners
en politie identificeert de gemeente wat er speelt in de wijk. Aandachtspunten zijn overlast,
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criminaliteit maar ook huiselijk geweld en inrichting van de openbare ruimte. Door samen te denken
en samen te werken zoeken we effectief naar oplossingen. Het werk van de jongerenwerkers ziet
GroenLinks als de manier om contact te leggen met groepen jongeren. Doel is het bieden van een
goede vrije tijd besteding om zo overlast door hangjongeren te voorkomen en te bestrijden. Waar
nodig en zinvol komen overdekte hangplekken.
Ook willen wij dat bij huiselijke conflicten een beroep kan worden gedaan op een buurtbemiddelaar.
Buurtbemiddelaars kunnen ook bruggen slaan tussen jongeren en volwassen buurtbewoners.
Wij ondersteunen buurttoezicht door bewoners, fysiek of door middel van digitale mogelijkheden
zoals WhatsApp-groepen. Dit maakt van bewoners de ogen en oren van de wijk.
In het kader van inbraakpreventie gaan alle nieuwe woningen voldoen aan het politiekeurmerk Veilig
Wonen. De gemeente stimuleert het aanpassen van bestaande woningen o.a. door het geven van
voorlichting en het organisatoren van kortingsacties in samenwerking met Beverwijkse ondernemers.
GroenLinks wil speciale aandacht voor jongeren. Uitgangspunt: waar jongeren betrokken zijn bij een
conflict, worden ze ook betrokken bij de oplossing.
Uitgaansgelegenheden moeten voldoen aan de criteria van het keurmerk Veilig Uitgaan.
Brandweer en politie moeten snel aanwezig kunnen zijn bij brand en ongelukken. Daarnaast moet de
nadruk liggen op het voorkomen van brand, vooral in gelegenheden waar veel publiek komt (horeca,
wijkcentra, scholen) en daar waar een verhoogd veiligheidsrisico is.
Cameratoezicht, Mosquito’s, preventief fouilleren, gebiedsontzeggingen en samenscholingsverboden
worden alleen toegepast in situaties waarin niets anders helpt en onder strenge voorwaarden.
HET BEHOUD VAN BURGERLIJKE VRIJHEDEN
De inwoners van Beverwijk moeten erop kunnen vertrouwen dat zij zo min mogelijk door de overheid
in hun privacy worden geschonden. De gemeentelijke websites zijn goed beschermd tegen virussen
en cyberaanvallen, zodat de informatie van inwoners privé is en blijft.
INTERNATIONAAL

DENK MONDIAAL, HANDEL LOKAAL
Beverwijk koopt al haar producten, diensten en werk duurzaam, diervriendelijk en Fair Trade in.
Beverwijk neemt hier initiatief, wacht niet op targets vanuit de Rijksoverheid.
Beverwijk wordt een VN ‘Global Goals Gemeente’.
VLUCHTELINGENBELEID
Onze gemeente denkt en doet mee aan de opvang van vluchtelingen, in nauw overleg met bewoners.
Bij voorkeur vangen we op in kleinschalige voorzieningen. Beverwijk werkt actief aan het draagvlak
voor vluchtelingenopvang onder inwoners, door hen goed te informeren en door met hen te
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overleggen.
Vluchtelingen beginnen direct na aankomst in de gemeente met een taalcursus en indien mogelijk
met (vrijwilligers-)werk om de integratie te versnellen.
Als een vluchteling een verblijfsvergunning krijgt (statushouder), 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.
DE GEMEENTE EN HAAR INWONERS

GOEDE DIENSTVERLENING, MAXIMAAL GEBRUIK MAKEND VAN DE
MOGELIJKHEDEN DIE AUTOMATISERING BIEDT.
Iedereen heeft gemakkelijk toegang tot gemeentelijke informatie. De informatie wordt vraaggericht
en makkelijk vindbaar aangeboden. Mensen hoeven niet onnodig lang te zoeken naar informatie op
de gemeentelijke website. De gemeente zet maximaal in op de IT dienstverlening, wordt geen
koploper, maar maakt slim gebruik van wat in andere (grotere) gemeenten goed functioneert.
Online aanvragen, chatten, appen wordt normaal. De noodzaak tot reizen naar het Stadshuis wordt
geminimaliseerd. De digitale dienstverlening voldoet aan de hoogste standaard m.b.t. bescherming
van persoonsgegevens.
Mensen die behoefte hebben aan rechtstreeks contact en/of niet om kunnen gaan met de digitale
dienstverlening, blijven we natuurlijk helpen aan het loket.
De dienstverlening aan ondernemers komt op een hoger plan met als speerpunten een loket voor alle
vragen, proactieve ondersteuning bij subsidieaanvragen, vermindering van de regeldruk, 1x geven
van de gevraagde informatie. Op dit moment is het Ministerie van Economische Zaken, samen met de
Kamer van Koophandel, gestart met de ontwikkeling van Mijn Overheid voor Ondernemers. Een
digitale omgeving voor zaken doen met de overheid. Dit zal in 2018 beschikbaar komen. GroenLinks
wil dat gemeente Beverwijk het Mijn Overheid voor Bedrijven als basisvoorziening inzet waardoor er
ook aan vermindering van papierwerk en aan verlaging van legeskosten gewerkt kan worden.
EEN TRANSPARANT EN INTEGER BESTUUR
Het gemeentebestuur informeert haar bewoners over wat er wel en niet is bereikt en wat dat heeft
gekost.
Het openbare Subsidieregister wordt geoptimaliseerd en verder uitgebouwd zodat iedereen kan zien
wie subsidie van de gemeente ontvangt en hoeveel.
Het vertrouwen in de democratie gaat de gemeente aan het hart. Raad, College en ambtelijke
organisatie laten in ieder geval één keer per raadsperiode de eigen integriteit doorlichten.
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IJMONDIALE SAMENWERKING
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 inwoners staan.
GroenLinks staat positief tegenover een versterking van de samenwerking tussen de gemeenten
Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Samenwerking geeft een noodzakelijke schaalvergroting die nodig
is om het antwoord te vinden op complexe vraagstukken. Zoals de succesvolle samenwerking op het
sociale domein heeft aangetoond. Ook is samenwerking belangrijk om de invloed van de IJmond te
versterken op bijvoorbeeld de ontwikkelingen rond het Noordzeekanaalgebied.
GroenLinks wil oog houden voor de democratische controle. We tuigen geen nieuwe bestuurlijke
structuren op waar de gemeenteraad uiteindelijk maar beperkte invloed op heeft. We geven er de
voorkeur aan om per beleidsterrein keuzes te maken wat we wel en niet samen met regiogemeentes
gaan doen.
Tegenover bestuurlijke versterking en een mogelijk sterker ambtelijk apparaat, staan ook nadelen.
Belangrijkste nadeel is het vergroten van de afstand tussen bestuur, politiek en burgers.
Schaalvergroting staat daarmee haaks op de maatschappelijke tendens naar kleinschaligheid en
organisatie op wijkniveau. Een van de uitdagingen wordt dan ook om de juiste verhouding en
maatregelen te vinden die zowel de betrokkenheid tussen inwoner en politiek versterkt als de
bestuurskracht versterkt. Een besluit over de samenwerkingsvorm dient ook gefundeerd te zijn op
een businesscase zodat vooraf duidelijk is wat e.e.a. oplevert, wat de opstartkosten zijn, wat het
oplevert voor de inwoners. Ook hecht GroenLinks aan duidelijk inzicht en afspraken over zaken als:
wat te doen met 3 gemeentehuizen, hoe kijken de gemeenten aan tegen onderwerpen als 2
zwembaden, 2 schouwburgen, 2 atletiekbanen, de verschillende organisatievormen van welzijnswerk,
bibliotheek, enz.
Verdere regionale samenwerking kan uitmonden in een fusie. GroenLinks ziet een fusie met Velsen
en Heemkerk als een van de middelen om de samenwerking te verankeren. Voor GroenLinks is een
fusie een middel en geen doel op zichzelf.
DE GEMEENTELIJKE ORGANISATIE

MEER REGIE OP VERBONDEN PARTIJEN
Veel van de taken van de gemeenten worden door derde partijen uitgevoerd. Soms is de gemeente
opdrachtgever, soms subsidiegever en soms deelnemer aan een gemeenschappelijke organisatie
(regeling) van meerdere gemeenten. Het college en de gemeenteraad staan op enige afstand van
deze organisatie. De mate van directe invloed en sturing is beperkt, informatievoorziening is complex
en vaak lastig te begrijpen. GroenLinks vindt dat hier meer regie en sturing nodig is. In de volgende
collegeperiode sluit de gemeente aan bij het experiment van de gemeente Rotterdam. Hierbij wordt
door direct betrokken ambtenaren, per verbonden partij, specifieke management informatie
verzameld en opgevraagd. Met als doel, continu te monitoren of de verbonden partijen de
afgesproken doelen halen. Vanuit deze managementinformatie wordt een korte en krachtige
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raadinformatiestroom opgezet.
ONDERSTEUNING GEMEENTERAAD
De gemeenteraad krijgt, mede door de decentralisaties, een steeds zwaardere taak. Dit vraagt in
toenemende mate om zowel meer inhoudelijke kennis als tijdinvestering. GroenLinks vindt het
belangrijk om de kwaliteit van de gemeenteraad te waarborgen. De raad 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. Dit geldt zowel op raad- als fractie
niveau. Er dienen voldoende mogelijkheden te zijn tot het volgen van trainingen en inhuren van
externe expertise.
Steunfractieleden krijgen een volwaardige status, met eedaflegging en vergoeding voor het bijwonen
van vergaderingen. De bevoegdheden in Beverwijk, Velsen en Heemkerk worden op een lijn gebracht.
DE GEMEENTELIJKE FINANCIEËN
GroenLinks onderkent dat er financiële ruimte nodig is om te kunnen investeren in de samenleving.
Dat houdt de stad leefbaar, aantrekkelijk voor bedrijven en mensen om zich te vestigen en komt uiteindelijk ook ten goede aan de economische structuur. GroenLinks vindt het wenselijk dat de gemeente een solide financieel beleid voert dat voldoende ruimte biedt voor toekomstige investeringen, in combinatie met het op- en inzetten van bestemmingsreserves en voorzieningen. Een goede
planning van onderhoud, renovaties en vervangingen is daarbij randvoorwaardelijk. Dit biedt op termijn voldoende uitzicht op het versterken van de financiële positie.
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COLOFON
TEKST
Redactie en tekst: Co den Hartog
Brondocumenten: GroenLinks basisprogramma, werkgroep gemeentelijke verkiezingsprogramma
GroenLinks: Rompprogramma: GroenLinks IJmond Noord, John van Dongen, Co den Hartog: vele
ontvangen bijdragen van deskundigen, geïnteresseerden, binnen en buiten GroenLinks, van diverse
maatschappelijke organisaties.
Klankboord groep: Kees Berghuis, Pieter van Popta, Kees Vroonhof, Thekla Hulscher, Moniek van
Balen en Haydar Erol.
De programmapunten zijn op 27 november 2017 vastgesteld door de algemene ledenvergadering van
GroenLinks Beverwijk & Wijk aan Zee.
VORMGEVING
Co den Hartog
UITGAVE
GroenLinks Beverwijk/Wijk aan Zee
info@groenlinksBeverwijk.nl
www.groenlinksBeverwijk.nl
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