
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ons Verkiezingsprogramma 

 

De hoofdpunten:  

0: Overkoepelend thema: Gezondheid op 1 

1: Iedereen heeft recht op een fatsoenlijk dak boven het hoofd 

2: Iedereen heeft recht op een fijne buurt 

3: Iedereen moet mee kunnen doen 

4: Iedereen heeft een fijne jeugd en kansrijke toekomst 

5: Iedereen zet zich in voor het klimaat 

6: We doen het samen, financieel verantwoord en met een open blik 

 

Kandidatenlijst 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opgesteld door Co den Hartog in samenwerking met: Huib de vries, Marijke Hopman, Elisabet Sluis, Marjan Bras, Kees 
Vroonhof, Ron Hopman & Tekla Hulscher. Met inbreng van diverse organisaties uit en actief in Beverwijk. Met dank aan 
alle Groenlinksleden uit vele afdelingen die input hebben gegeven en aan de basis stonden van de Landelijke GroenLinks 
Gemeenteraadverkiezingen database. 



 

 

 

Inleiding 
 

Beste kiezer, 
  

Voor je ligt het verkiezingsprogramma van GroenLinks Beverwijk 2022-2026. Een verkiezingsprogramma dat eerlijk, 
groen en sociaal is. Waarin plek is voor iedereen, ongeacht de hoogte van je inkomen, je leeftijd, je seksuele voorkeur 
of je afkomst. Want dat is waar GroenLinks Beverwijk voor staat: een inclusieve gemeente waarin we solidair zijn met 
elkaar én met de toekomstige generaties. GroenLinks Beverwijk legt extra accent op een gezonde en duurzame 
leefomgeving. Dat past bij onze visie, de omgeving waarin wij leven en ons streven naar een samenleving die rekening 
houdt met de mensen van nu, maar ook met toekomstige generaties.  
 
Wij zetten ons in voor een gemeente waarin een fatsoenlijk dak boven het hoofd voor iedereen bereikbaar is. Een 
gemeente waar de leefbaarheid in onze wijken centraal staat. Waar ondersteuning en zorg gebaseerd zijn op 
vertrouwen, solidariteit en samenwerking. Een gemeente waarin alle kinderen en jongeren eerlijke en gelijkwaardige 
kansen krijgen. Een gemeente die transparant bestuurd wordt en waar de stem van de inwoner meetelt. Een 
betrouwbare gemeente die samenwerkt met haar inwoners.  

 
En natuurlijk een gemeente waarin we allemaal ons steentje bijdragen aan het oplossen van de klimaatcrisis. Want de 
klimaatcrisis is een van de grootste opgaven van onze tijd. Het tegengaan van de opwarming van de aarde vergt al 
onze daadkracht, creativiteit en wil tot samenwerking. Wachten kan niet meer: we moeten nú de handen uit de 
mouwen steken. We zijn het verplicht aan onszelf en aan de toekomstige generaties.  

 
‘Verder met veranderen.’ Dit was onze campagneleus en onze belofte aan de kiezer bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2018. Die verkiezingen werden onze meest succesvolle ooit: we hebben nog nooit zoveel stemmen en 
gemeenteraadsleden gehad als nu. De afgelopen 4 jaar heeft GL de kans gekregen via collegedeelname 
medeverantwoordelijkheid te mogen dragen voor het bestuur van deze stad. Hierbij hebben we tegenwicht kunnen 
bieden en invloed kunnen uitoefenen in een hoofdzakelijk rechts georiënteerde politieke omgeving. Daarbinnen is de 
noodzaak van een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving op de kaart gezet en voorzien van een stevig fundament.  
 

Voor GroenLinks heeft onze gezondheid en ons welzijn de absolute prioriteit in de komende 4 jaar. Dat vertalen wij 

door bij ieder voorstel stil te staan bij hoe dit bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn van ons allemaal. In 2022 

staan we voor de volgende uitdaging: het versterken en verbreden van de verandering die we hebben ingezet. We 

gaan lokaal nog harder werken aan ruimte voor natuur, schone lucht, groene energie, betaalbare woningen en goede 

zorg voor iedereen die dat nodig heeft. Het is geen tijd voor treuzelen. Wij staan voor grote uitdagingen. In Beverwijk 

kunnen wij de koers zowel versterken als verder bijsturen. Dat kan alleen als je dat wilt en via jouw stem deze 

beweging een stevig fundament aan raadzetels geeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GroenLinks, Beverwijk, januari 2022 
 

 

 

 



 

 

Overkoepelend thema: Gezondheid op 1 
 

GEZONDHEID: VOOR GEZONDHEID KUN JE IMMERS NIET KIEZEN 
 
Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Het gaat ook om je gezond voelen en kunnen omgaan met fysieke, emotionele 
en sociale uitdagingen in het leven, soms met hulp en ondersteuning. Voldoende inkomen, een huis, een groene en 
gezonde leefomgeving, meedoen in de maatschappij en controle over je eigen leven zijn daarvoor randvoorwaarden.  
 
GroenLinks Beverwijk wil het begrip brede welvaart centraal stellen. Brede welvaart ‘hier en nu’ gaat over de kwaliteit 
van leven en van de omgeving waarin mensen leven. Dit betreft ervaren welzijn, materiële welvaart, gezondheid, 
arbeid en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid en milieu. Brede welvaart ‘later’ betreft de sociale, economische, 
menselijke en natuurlijke hulpbronnen die volgende generaties nodig hebben om hetzelfde niveau van brede welvaart 
te kunnen bereiken als de huidige generatie.  
In de gemeente kunnen we hieraan bijdragen door te zorgen voor dat: 

• iedereen een fatsoenlijk en betaalbaar dak boven zijn/haar hoofd heeft; 

• iedereen in een gezonde en fijne leefomgeving leeft; 

• iedereen mee kan doen; 

• iedereen recht heeft op een fijne jeugd en een kansrijke toekomst; 

• wij ons samen inzetten voor het klimaat. 
En dit wil GroenLinks Beverwijk financieel verantwoord, transparant en met open blik doen. 
 
De gemeente kan geen mentale of fysieke beperkingen wegnemen of ziektes genezen. Maar de gemeente kan wél 
zorgen voor de randvoorwaarden. Door bewoners en bedrijven te stimuleren en te ondersteunen bij duurzamer 
wonen, leven en werken. Via regelgeving en toezicht een minimumniveau afdwingen op thema’s zoals vervuiling, 
ondermijning en veiligheid. De gemeente kan toegankelijke hulp en passende zorg bieden en zorgen voor een ruim 
aanbod aan collectieve voorzieningen. Zodat jong en oud zich kan sporten, bewegen en ontspannen en zodat 
inwoners elkaar kunnen ontmoeten en we eenzaamheid verminderen. Want niemand mag vanwege een minder 
goede gezondheid een achterstand oplopen. Voor gezondheid kun je immers niet kiezen. 
 

TATA STEEL 
      
De grote gezondheidsrisico’s, het feit dat Tata Steel de grootste vervuiler van Nederland is én de onrust bij 
omwonenden, vragen om een scherpere overheidsinzet op Tata Steel. GroenLinks wil steun geven aan de inzet voor 
groen staal geproduceerd met groene waterstof. Op basis van bindende afspraken en een stevige borging van de 
volksgezondheid.  
 
GroenLinks is vóór groene industriepolitiek en voor écht duurzame staalproductie in Nederland. Groene staal 
geproduceerd met groene waterstof. De gezondheid van omwonenden staat op dit moment voorop. Er moet zonder 
vertraging zo snel mogelijk maatregelen worden genomen en stappen worden gezet naar het minimaleren van de 
uitstoot van ongezonde en gevaarlijk stoffen. Tata Steel dient haar beloften na te komen en haar toegezegde 
verduurzamingsprogramma uit te voeren. De provincie (in samenwerking met het Rijk waar nodig) dient hier strak op 
toe te zien en dit proces te stimuleren door aanscherping van de vergunningseisen. GroenLinks Beverwijk werkt 
intensief samen met de fracties in Eerste en Tweede Kamer, Provinciale Staten en buurgemeenten om hier een vinger 
aan de pols te houden en continu de belangen van onze inwoners onder de aandacht te brengen. Hoewel Beverwijk 
hier geen bevoegdheden heeft, verwachten wij van ons gemeentebestuur dat het al zijn formele en informele invloed 
inzet om de belangen van onze inwoners op de bestuurstafels te krijgen en te houden. 
  
Als het gaat om de toekomstplannen voor Tata Steel is het belangrijk dat verschillende factoren worden meegenomen, 
omdat het anders bij het oplossen van deelproblemen blijft. GroenLinks wil een totaalplan voor Tata en goede 
milieuhandhaving. Toezicht en vergunningverlening zijn daarbij essentieel. Een veel stevigere regie vanuit het Rijk is 
daarvoor nodig. In dat kader zet GroenLinks Beverwijk in op een zo snel mogelijke verduurzaming van het 
productieproces. Hierbij ligt de prioriteit op het meest vervuilende deel van het productieproces – de kooks2fabriek. 
GroenLinks Beverwijk is van mening dat dit niet kan wachten tot 2030. Door de koers richting waterstof te versnellen 
zou dit eerder mogelijk worden. Aanvullend dienen er zo snel mogelijk maatregelen worden genomen om de emissies 
vanuit Kooks2 aanzienlijk te verlagen. Wij zien deze versnelling als belangrijk en noodzakelijk middel om de 
broodnodige verminderen van de uitstoot van ongewenste stoffen sneller te bereiken 



 

 

 
Thema: Wonen en huisvesting 

 

Hoofdstuk 1: IEDEREEN HEEFT RECHT OP EEN FATSOENLIJK DAK BOVEN HET HOOFD  
 
Wonen is een grondrecht: iedereen heeft recht op een fatsoenlijk dak boven zijn/haar hoofd. We bevinden ons echter 
in een landelijke wooncrisis waardoor dat grondrecht niet meer vanzelfsprekend is. Dat merken we ook in de 
gemeente Beverwijk. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn lang, waardoor starters en mensen met lagere 
inkomens nauwelijks aan een woning kunnen komen. Huurwoningen op de vrije markt zijn voor veel mensen 
onbetaalbaar en de enorme stijging van de huizenprijzen in onze gemeente zorgt ervoor dat veel starters kansloos zijn 
op de woningmarkt. Er is een groot tekort aan woningen, waar vooral jongeren, studenten, starters, singles en 
ouderen de dupe van worden. Tegelijkertijd zijn er mensen die bovenmatig profiteren van speculatie met woningen.  
 
Hier wil GroenLinks Beverwijk verandering in brengen door te zorgen voor voldoende duurzame en passende 
woonruimte. Dat doen wij door met slimme oplossingen de bestaande woonvoorraad beter te benutten en door 
nieuwe woningen te bouwen, met respect voor onze open ruimte en natuur. Daarnaast is nieuwbouw een belangrijk 
instrument waarmee we in de gemeente Beverwijk niet alleen de woningvoorraad, maar ook de verdeling van die 
voorraad kunnen beïnvloeden. Hierbij ziet GroenLinks een hoogbouwvisie als belangrijk instrument. Bij alle bouw- en 
ruimtelijke ontwikkelingsplannen maken water en groen van meet af aan onderdeel uit van de plannen. De gemeente 
heeft hierbij een coördinerende en bewakende rol. 
 
GroenLinks Beverwijk wil het volgende realiseren: 

 

WE BOUWEN NIEUWE WONINGEN  
Nieuwbouw is een belangrijk instrument waarmee we in de gemeente Beverwijk niet alleen de woningvoorraad, maar 
ook de verdeling van die voorraad kunnen beïnvloeden. GroenLinks Beverwijk ziet voldoende mogelijkheden voor 
bebouwing binnen de bebouwde kom, zoals binnen de herstructureringswijken, op braakliggende stukken grond en 
aan de randen van bedrijventerreinen zoals het Marlo-terrein, de Brink, het industriegebiedje aan de Loenenlaan/Laan 
van Meerestein en de lege plek op de hoek Plantage/Lelielaan. De schaalsprong kunnen wij maken via het project 
Spoorzone. Dit project zal tientallen jaren duren waarbij de focus zou moeten liggen op wat relatief snel realiseerbaar 
is: bouwen op Ankieshoeve, het Meerplein, het stationsgebied en het Wijkerpoort-terrein. Op de daarvoor geschikte 
locaties kan ook worden gedacht aan wat extra bouwlagen. Hierbij ziet GroenLinks een hoogbouwvisie als belangrijk 
instrument. In onze hoogbouwvisie stellen we hoe hoog we waar bouwen en hoe dat eruitziet. Hoge gebouwen 
moeten passen binnen het bestaande stedenbouwkundige ontwerp van een wijk. Binnen de bestaande bebouwing 
ziet GroenLinks ruimte voor maximaal 6 etages. Aan de randen van de stad kan hoger worden gebouwd, bijvoorbeeld 
in de Spoorzone en in het stationsgebied.  
Bij alle nieuwbouwprojecten wordt eerst onderzocht wat de effecten zijn op het verkeer en de parkeerdruk. Bij 
hoogbouw wordt ook nadrukkelijk naar de schaduwwerking op de reeds bestaande woningen gekeken. Een goede 
oplossing daarvoor is een randvoorwaarde voordat tot bouw besloten kan worden.  

 

SLIMME, CREATIEVE OPLOSSINGEN  
We onderzoeken de mogelijkheid tot het aanpassen van bestaande woningen, woningcomplexen en buurten. Door 
restruimte beter te gebruiken om kleinschalige woonvormen neer te zetten, door herstructurering (sloop en 
nieuwbouw),door het benutten van ruimtes boven winkels én door het omvormen van leegstaande bedrijfspanden 
kunnen we sneller díe woningen toevoegen waaraan de komende decennia de grootste behoefte is: één- en 
tweepersoonswoningen, woningen voor studenten, starters en ouderen, en nieuwe woonvormen. Kansen liggen hier 
in herstructureringswijken zoals het Kuenenplein, de Indische buurt en Oosterwijk. 

 
De gemeente onderzoekt of zij zelf of in samenwerking met Pré Wonen en Woon op Maat grond kan kopen om deze 
vervolgens beschikbaar te stellen aan ontwikkelaars die zich kunnen vinden in de bouwopgave van de gemeente (de 
zogeheten grondpolitiek). Wanneer met ontwikkelende partijen geen resultaat bereikt kan worden, gebruikt de 
gemeente haar doelgroepenverordening om dit af te dwingen.  

 



 

 

LEEGSTAANDE BEDRIJFS- EN KANTOORPANDEN WORDEN TOT WONINGEN OMGEVORMD  
Leegstaande panden zoals kantoren en winkels bieden een mooie kans om binnen de bebouwde omgeving nieuwe 
woningen te realiseren. Omdat de gemeente maar beperkt zeggenschap heeft over panden waar ze geen eigenaar van 
is, stimuleren we omvorming via subsidieregelingen of wijzigingen in het bestemmingsplan. Subsidiebudgetten vullen 
wij vanuit provinciale, landelijke of Europese mogelijkheden. We maken een leegstandsregister dat hiervoor 
transparant gebruikt wordt.  

 

MENSEN KUNNEN MAKKELIJKER DOORSTROMEN IN HUN EIGEN BUURT  
We gaan doorstromingsmogelijkheden tussen woningen bevorderen. Dit is een belangrijk middel bij het oplossen van 
onze (toekomstige) woonbehoefte. Woningen en leefsituaties sluiten lang niet altijd op elkaar aan. Sinds het sluiten 
van de verzorgingstehuizen in 2015 blijven ouderen bijvoorbeeld vaak langer dan zij willen en langer dan verantwoord 
is in hun gezinswoning wonen. Door het voor deze groep aantrekkelijker te maken om door te stromen naar een 
appartement (eventueel aangepast aan hun zorgbehoefte) krijgen meer ouderen een woning die bij hun situatie past 
én komt er meer woonruimte beschikbaar voor starters en gezinnen.   
Om dat te realiseren gaan we meer huur- en koopappartementen realiseren. Ook maken wij afspraken met onze 
woningcorporaties met als doel doorstroming te stimuleren. Dit kan door bijvoorbeeld ouderen die doorstromen naar 
een kleinere woning een huurkorting te geven, zodat zij niet ineens veel meer gaan betalen voor een kleinere woning. 
Met name in Wijk aan Zee is extra aandacht nodig voor zowel ouderen die in hun dorp willen blijven wonen als voor 
jongeren die er een plekje willen vinden. 

  

VOOR ONZE LOKALE BEHOEFTE  
Onze lokale behoefte vormt bij nieuwbouw het uitgangspunt. En dat is hard nodig, gezien het tekort aan woningen, 
met name in de sociale- en middenhuur en goedkope en middeldure koop. Waar mogelijk krijgen woningzoekenden 
uit de gemeente dan ook voorrang bij nieuwbouw. Voor mensen met een economische binding met de gemeente en 
statushouders wordt actief ruimte gereserveerd. Inwoners van Beverwijk moeten makkelijker kunnen doorstromen 
naar een passende woning. Want daardoor krijgen jonge gezinnen betere kansen en kunnen ouderen kleiner gaan 
wonen.  Voor specifieke groepen, waarbij er een structureel personeelstekort is (zoals leraren en zorgpersoneel) willen 
we ook kijken of we deze voorrang kunnen geven binnen onze gemeente. Binnen het project Spoorzone maken wij wel 
ruimte voor nieuwe bewoners vanuit de regio. Dit is mogelijk vanwege de grootschaligheid ervan en deze nieuwe 
inwoners geven onze gemeente een nieuwe impuls. 

 

WE VERHOGEN DE VASTE PERCENTAGES VOOR SOCIALE HUUR, MIDDENHUUR EN -KOOP  
Alle grootschalige nieuwbouw bestaat wat ons betreft uit minimaal 35% sociale huurwoningen en 30% woningen in 
het middensegment (koop en huur). Met deze vaste percentages voor sociale huur, middenhuur en koopwoningen in 
het middensegment pakken we het grote tekort aan betaalbare woningen aan voor mensen met een laag inkomen, 
starters, eenpersoonshuishoudens, studenten, senioren en mensen met een middeninkomen. We leggen dit vast in 
onze doelgroepenverordening. 
Naast de eerdergenoemde percentages sociaal- en middenwoningen kunnen we aanvullende eisen afspreken, zoals 
bepalen dat een deel van de sociale huurwoningen wordt verhuurd met huurprijzen lager dan de eerste 
aftoppingsgrens van de huurtoeslag (± € 678,-)  en dat het percentage middeldure huur- en koopwoningen verder 
wordt opgedeeld op basis van de lokale behoefte. Daarbij gaan we segregatie tegen: sociale huurwoningen worden 
verspreid over alle buurten en wijken van onze gemeente. In wijken waar het evenwicht verstoord is, herstellen wij 
deze als de kans zich voordoet, bijvoorbeeld bij grootschalige herstructureringsprojecten. 

 

MET VERSTERKING VAN HET GROEN EN BINNEN DE BEBOUWDE KOM  
Bij nieuwbouw bouwen we enkel binnen de grenzen van de huidige bebouwing (de ‘rode contour’). Open ruimte en 
natuurgebieden verdienen onze bescherming. We offeren geen kostbare natuur op. Daarom koesteren wij het Natura 
2000- en het cultuurhistorische Oer-IJ-gebied tussen Beverwijk, Heemskerk, Castricum en Zaandam. Deze gebieden 
blijven een groene buffer en maken wij toekomstbestendig.  

 
Bovendien heeft bouwen binnen de bebouwde kom veel voordelen: er zijn al voorzieningen voor ontspanning (sport 
en cultuur) en de noodzakelijke infrastructuur en openbaar vervoer is meestal al aanwezig. Wij kiezen dus altijd eerst 
voor inbreiding. Hierbij versterken wij ook het groen binnen de bebouwde kom; van parken en trapveldjes blijven we 
zoveel mogelijk af. Nieuwbouw en rioolvervangingsprojecten zien wij als kans om onze leefomgeving te vergroenen. 

 

 

 



 

 

PARKEREN  
De parkeernorm willen wij in elk geval voor grootschalige nieuwbouwprojecten verlagen. Een gemiddelde van twee 
auto’s per gezin aanhouden is niet meer van deze tijd. Wij stimuleren daarbij het gebruik van de fiets, elektrische 
scooter, openbaar vervoer en deelauto’s en deelbakfietsen. Bij nieuwbouw van drie of meer bouwlagen wordt de 
parkeerplaats onder het gebouw gerealiseerd, zodat de buitenruimte zoveel mogelijk beschikbaar blijft voor groen, 
spel en ontmoeting.  

 

WOONRUIMTE HEEFT PRIORITEIT BOVEN GROTE BEDRIJVEN  
We zijn trots op de bedrijven in onze gemeente. Wij geven echter zo mogelijk op nieuwbouwlocaties voorrang aan 
woonruimte boven bedrijven. Bedrijven kunnen terecht op bestaande bedrijventerreinen aan de randen van onze 
gemeente. Toename van bedrijvigheid met een zwaardere milieubelasting is onwenselijk, nieuwe bedrijvigheid zal 
schoon en kennis- en/of arbeidsintensief moeten zijn. Binnen het project Spoorzone zoeken wij een goede plek voor 
bestaande bedrijvigheid en een goed evenwicht tussen werkgelegenheid en de woningbouw. Verhuizing van 
overlastgevende- of risicovolle bedrijven binnen de Spoorzone naar elders binnen of buiten de gemeente wordt wat 
GroenLinks Beverwijk betreft bevorderd en uitbreiding wordt waar mogelijk geweigerd.  

 
WE SCHEPPEN RUIMTE VOOR ALTERNATIEVE WOONVORMEN 
De vraag naar nieuwe, alternatieve woonvormen met gezamenlijke voorzieningen en een gedeelde 
verantwoordelijkheid groeit. Nieuwe woonvormen zoals een Knarrenhof, kangoeroewoningen of een community van 
tiny houses kunnen kansen bieden aan tal van doelgroepen om te wonen en te leven op een manier die bij hen past. 
Het kan gaan om woonvormen waarin ‘leunende’ en ‘steunende’ inwoners samenwonen, voorzieningen delen en 
gezamenlijk het beheer voeren van het woonproject.  Waar mogelijk stimuleren wij deze nieuwe woonvormen.  

 

WE STELLEN EEN VERGUNNINGPLICHT IN VOOR VERHUURDERS OM INTIMIDATIE, DISCRIMINATIE, ACHTERSTALLIG 
ONDERHOUD EN WOEKERHUREN TEGEN TE GAAN  
Door de schaarste op de woningmarkt heeft de huurder of woningzoekende een zwakke positie. Dit kan leiden tot 
intimidatie, discriminatie, achterstallig onderhoud en woekerhuren. De gemeente speelt een belangrijke rol in het 
tegengaan van deze misstanden door regels op te stellen voor verhuurders en huurmakelaars en daar een 
verhuurdersvergunning aan te koppelen. Voor het verhuren van woningen komt wat GroenLinks Beverwijk betreft een 
vergunningplicht. Deze wordt ingetrokken als blijkt dat een verhuurder discrimineert of zich op een andere manier 
niet als een goed verhuurder opstelt. Gekoppeld aan deze vergunningplicht kunnen zijn: een objectief systeem waarin 
woningen van verhuurders worden toegewezen, een begrenzing van woekerhuren in de vrije sector door toepassing 
van het puntenstelsel dat nu al voor sociale huurwoningen geldt, de verplichting aan verhuurders om hun woningen 
blijvend te verduurzamen naar bijvoorbeeld minimaal energielabel B, en een gemeentelijk meldpunt waar huurders 
misstanden kunnen melden. 

 

ZELFBEWONINGSPLICHT EN EEN ANTI-SPECULATIEBEDING  
De gemeente Beverwijk kent ook hoge huizenprijsstijgingen. Maar woningen zijn wat GroenLinks Beverwijk betreft 
geen handelswaar. Daarom voeren we een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding in voor nieuwe 
koopwoningen, waardoor het niet langer is toegestaan om nieuwbouwwoningen op te kopen voor verhuur, of om 
deze direct weer voor een hogere prijs door te verkopen (anti-speculatie).  

 

BEWEGING OP DE WONINGMARKT DOOR RUILEN  
GroenLinks Beverwijk wil onderzoeken of een (regionale) digitale woningruilbank kan bijdragen aan de noodzakelijke 
doorstroming zodat meer inwoners een passende woning kunnen vinden. Daarbij valt te denken aan een systeem 
waarbij iedere inwoner die een ander soort woning zoekt zich kan inschrijven om zo een match te vinden met iemand 
die juist die woning zoekt, om dan daarmee van huis te ruilen. We willen graag met inwoners en andere betrokkenen 
brainstormen hoe in de huidige overspannen woningmarkt dergelijke ruiltransacties kunnen worden gestimuleerd.  

 

SAMEN MET INWONERS  
Inwoners weten als geen ander wat de knelpunten en mogelijkheden zijn in hun eigen gemeente wat betreft 
woningbouw. Het participatietraject Kuenenplein heeft goede adviezen opgeleverd. Als het aan GroenLinks Beverwijk 
ligt, worden dergelijke participatieprojecten dan ook onverminderd voortgezet en blijven we inwoners actief 
betrekken. Daarbij houdt GroenLinks Beverwijk uiteraard ook de belangen in het oog van mensen die níet actief 
(kunnen) meepraten.  



 

 

Thema: GROENE, GEZONDE EN VEILIGE 
LEEFOMGEVING 

 

HOOFDSTUK 2: IEDEREEN HEEFT RECHT OP EEN FIJNE BUURT  
 

Vraag tien willekeurige inwoners van Beverwijk of Wijk aan Zee waaraan de buurt waarin ze wonen moet voldoen en 
je krijgt waarschijnlijk tien keer bijna hetzelfde antwoord: “Lekker veel groen om me heen”, “Fijne buren”, “Mijn 
kinderen moeten er veilig buiten kunnen spelen”, “Geen hardrijders door de straat”, “Voldoende sociale 
voorzieningen”, “Winkels in de buurt”, “Schone, aantrekkelijke straten zonder zwerfvuil of hondenpoep”.  

 
Hoewel de wensen die de gemiddelde Beverwijker voor de leefomgeving heeft redelijk hetzelfde zijn, is het zeker niet 
zo dat die voor iedereen altijd uitkomen. Ook in de gemeente Beverwijk zijn er zaken die het woongenot en het 
leefplezier van inwoners van de gemeente aantasten. GroenLinks Beverwijk wil de leefomgeving in de gemeente 
verder verbeteren door buurten geschikt te maken voor iedereen van 0 jaar tot 100+. Voldoende groen, speelruimte 
en voorzieningen zijn onmisbaar voor ons welzijn, voor de ontwikkeling van onze kinderen en voor het voortbestaan 
van dieren en insecten. Bij de inrichting van de openbare ruimte houden we bovendien rekening met 
klimaatverandering: hittegolven en stortbuien. GroenLinks Beverwijk wil schone lucht voor iedereen, veel fluitende 
vogels, egels en insecten, en prettige wijken waarin inwoners ruimte krijgen voor eigen initiatieven en zeggenschap 
hebben over hun eigen buurt. De auto is wat GroenLinks Beverwijk betreft te gast. De gemeente Beverwijk is in de 
eerste plaats een woonplaats, en geen parkeerplaats.  

 
GroenLinks Beverwijk wil het volgende realiseren: 

 

VEILIGE, SCHONE WIJKEN WAAR JE BUITEN KUNT SPELEN 
De openbare ruimte biedt sportmogelijkheden voor jong en oud: een skatebaan, pannaveldjes en bewegwijzerde 
hardlooprondjes. De huidige en toekomstige gebruikers denken mee over de inrichting hiervan. Wij voltooien de 
inrichting van Landgoed Adrichem en in samenwerking met Recreatieschap Alkmaarder- & Uitgeestermeer (RAUM) 
met het aantrekkelijker inrichten van het Aagtenpark. Onze speelplekken in de wijken worden goed onderhouden en 
bij renovaties bepaalt de buurt welke nieuwe speelvoorzieningen er komen. Particuliere initiatieven zoals de 
skatebaan in Wijk aan Zee worden ondersteund. 
 
Zwerfafval is lelijk, vervuilend en schadelijk voor dieren. Daarom ondersteunt GroenLinks Beverwijk initiatieven van 
inwoners om dit op te ruimen en is GroenLinks Beverwijk supporter van Nederland Schoon. Hondenpoep ruimen we 
natuurlijk netjes zelf op: de opruimplicht wordt niet alleen (opnieuw) onder de aandacht gebracht voor mensen met 
een (corona)puppy, maar ook actief gehandhaafd. De gemeente organiseert regelmatig een ‘Kijk in de wijk’ (een 
speciale inspectie van de openbare ruimte en speelplaatsen met kinderen en ouderen) om zo behoeften van 
omwonenden beter in kaart te brengen en waar mogelijk (de veiligheid van) de openbare ruimte te verbeteren. 
 

ONZE LEEFOMGEVING IS GROEN EN GEZOND  
Bomen zijn niet alleen prachtig, maar van essentieel belang voor de leefbaarheid. GroenLinks Beverwijk wil elk jaar 50 
bomen bijplanten die bijdragen aan de biodiversiteit. We zorgen ervoor dat iedere aanpassing in de openbare ruimte 
netto méér groen, bomen, biodiversiteit en klimaatbestendigheid oplevert. Het behoud van bomen wordt 
gelijkwaardig aan andere maatschappelijke waarden. Bij een te kappen boom moet altijd worden gecompenseerd op 
basis van de natuurwaarde. Ook de gemeente zelf kapt enkel bomen buiten het broedseizoen en pas na een 
ecologische schouw.  

 
Beverwijk wordt een ‘bijenvriendelijke gemeente’ (landelijk keurmerk). Het beheer van gemeentegrond waaronder 
grasland, parken, bermen en (sloot)randen gebeurt overal ecologisch. We houden ons daarbij aan Kleurkeurrichtlijnen 
van de Vlinderstichting. We gebruiken alleen plantensoorten die passen bij het klimaat en de omgeving van Beverwijk 
en die een versterking zijn voor de bestaande flora en fauna. Hierbij wordt alleen gifvrij plantenmateriaal gebruikt en 
gifvrij gewerkt. Om plagen zoals de eikenprocessierups en de berkenwants te voorkomen maken we gebruik van de 
biodiversiteit en zetten we hun natuurlijke vijanden in, bijvoorbeeld door koolmeeshuisjes aan bomen of 
vleermuizenkasten aan lege zijgevels te plaatsen. Voor een totale aanpak stellen we een Deltaplan Biodiversiteit op.  

 
 
 



 

 

BESCHERMEN VAN NATUUR EN OPEN RUIMTE  
Klimaatverandering is een van de redenen waarom GroenLinks Beverwijk ervoor kiest om de woonbehoefte voor de 
gemeente Beverwijk voor de komende jaren binnen de grenzen van de huidige bebouwde kom (de zogenaamde ‘rode 
contour’) op te lossen (zie het hoofdstuk over wonen). Hiermee houden we de groene ruimte en biodiversiteit intact 
en kunnen alle inwoners binnen 10 minuten fietsen de natuur bereiken.  
Onze bossen, heide en weilanden zijn primair bedoeld voor natuur en recreatie die natuurwaarden niet aantasten. 
Landbouw, zonnepanelenvelden, zonneparken en recreatie worden landschappelijk en maatschappelijk ingepast, 
waarbij natuurwaarden en biodiversiteit worden versterkt en beter tot hun recht komen.  

 

VERSTERKEN GROENE BUFFER TUSSEN BEVERWIJK EN ZAANDAM (OER-IJ-GEBIED) 
Het natuurgebied en de open ruimte tussen Beverwijk en Zaandam blijft een groene buffer. Dit cultuurhistorische 
landschap van het Oer-IJ kent dijken, kreken, akkers, weilanden en natuurgebieden. En het is als onderdeel van de 
Stelling van Amsterdam onderdeel van het Unesco Werelderfgoed. Er is geen ruimte voor de aanleg van een haven of 
een industrieterrein.   

 

KLIMAATADAPTATIE  –  WATER 
Een gezonde leefomgeving is niet alleen groen. Voor een gezonde, duurzame leefomgeving is ook nodig dat er meer 
ruimte en aandacht voor water in Beverwijk komt. Ook hier gaat GroenLinks voor slimme creatieve oplossingen. Bij 
nieuwbouw- en herstructureringsplannen wordt gekeken waar - extra - waterberging kan worden gemaakt. Binnen het 
project Spoorzone worden vijvers en sloten integraal onderdeel van het ontwerp. Denk daarbij ook aan het mengen 
van functies. Woningen kunnen bijvoorbeeld - deels - aan en in het water worden gebouwd. Sloten kunnen 
bijvoorbeeld langs doorgaande wegen als de Wijk aan Duinerweg worden aangelegd. 

 

KLIMAATADAPTATIE – OPERATIE STEENBREEK 
Op kritische plekken - waar hittestress en wateroverlast bestaat - worden extra maatregelen genomen met behulp van 
groen, bomen, water, zonwering en lichte kleuren, en gaan we actief vergroenen door samen met inwoners minstens 
10% van de tegels uit de wijken en tuinen te halen.  

 
Bij de toewijzing van nieuwbouwprojecten wordt hittestress net als andere gevolgen van klimaatverandering 
meegenomen als criterium bij de beoordeling van het project. Parkeerplekken worden klimaatbestendig (met 
‘waterpasserende verharding’). De gemeente blijft inwoners actief stimuleren om zo weinig mogelijk steen in de tuin 
te gebruiken en bestaande stenen weg te halen (Operatie Steenbreek): dit voorkomt hittestress en gaat zowel 
verdroging als wateroverlast tegen.  
 
Het afkoppelen van regenwater en het aanleggen van groene daken willen we subsidiëren, ook voor huurwoningen.  
Inwoners kunnen parkeerplaatsen, versteende plekken of ongebruikt groen in hun eigen buurt adopteren en er 
bijvoorbeeld moestuinen, vlindertuinen of andere eco-vriendelijke natuurgebiedjes van maken. Samen met 
natuurorganisaties wordt onderzocht waar vruchten, noten en andere eetbare gewassen kunnen worden geplant voor 
de consumptie en waar de natuur juist moet worden beschermd. 

 

DUURZAAM EN GEZOND VOEDSEL  
Bij de productie van voedsel is het de vraag of dit bijdraagt aan een groene en gezonde omgeving (bijvoorbeeld 
voedselbossen) of dat de voedselproductie deze juist afbreekt (bijvoorbeeld intensieve veehouderij). GroenLinks 
Beverwijk ondersteunt en stimuleert initiatieven van duurzaam en lokaal geproduceerd en gezond voedsel, zoals de 
Duintuin. Om inwoners meer in contact te brengen met lokale duurzame en gezonde voedselproducenten steunen wij 
boerderij-educatie, markten met lokale producten, voorlichting en educatie over gezond eten in bijvoorbeeld 
buurthuizen, op scholen en instellingen, en initiatieven zoals Beverwijk Duurzaam en de week van de Duurzaamheid. 
 

DUURZAME MOBILITEIT EN VEILIG VERKEER  
De gemeente Beverwijk is in de eerste plaats een woonplaats, geen parkeerplaats of sluiproute tussen de snelwegen. 
GroenLinks Beverwijk zet in op wandelen, fietsen, openbaar vervoer en elektrisch deelvervoer. We richten de 
infrastructuur (onze wegen) primair in voor voetgangers en fietsers.  
 
Doorstroming van autoverkeer is geen doel op zich. Onnodig autoverkeer wordt zo ontmoedigd, waardoor overlast, 
luchtverontreiniging en sluipverkeer wordt tegengegaan. En wat GroenLinks Beverwijk betreft wordt de A22 
afgewaardeerd tot een 70 of 80 km/u-weg. De A22 is een uniek stukje snelweg, de enige snelweg door de bebouwde 
kom onder geluidsbeperkende maatregelen. Afwaardering ervan maakt ook de ontwikkeling van de kop van de haven 



 

 

mogelijk en biedt kansen op woningbouwontwikkeling langs de Parallelweg. Hiervoor is ook een korte verbinding 
nodig naar Zaandam, via een brug over het zijkanaal A. 
GroenLinks Beverwijk vindt de A8/A9-verbinding ongewenst. Wij pleiten voor alternatieve wijzen van vervoer, via 
bijvoorbeeld een snelle en frequente spoor- of lightrailverbinding in combinatie met vervoer van vracht over het 
water. Echter, GroenLinks Beverwijk ziet dat er een grote meerderheid is die daar anders overdenkt. Aanleg kan alleen 
doorgaan als bewezen is dat de bewoners van de Broekpolder er geen nadelige gevolgen van ondervinden en het 
open landschap niet wordt aangetast. Een geheel ondergronds- of verdiepte aanleg is dan ook een minimale vereiste, 
in combinatie met maatregelen aan de A9 en het A9/A22-knooppunt om geluidsoverlast tegen te gaan. Het is daarbij 
niet vanzelfsprekend dat het Beverwijkse aandeel in de aanleg kosten hoger wordt dan nu is afgesproken. 
  
Vervoer is ook voor minder mobiele mensen zoals ouderen van groot belang om deel te kunnen nemen aan de 
samenleving. Daarom is er betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer voor korte en langere ritten. Bovendien 
zorgen we ervoor dat de hele gemeente toegankelijk is en blijft voor ouderen, mensen in een rolstoel, met een rollator 
of een kinderwagen en mensen met een visuele of andere beperking. We hebben hierbij ook oog voor jongeren en 
scholieren die voor schoolbezoek afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. 

 

LOPEN EN FIETSEN WORDT AANTREKKELIJKER EN VEILIGER  
Om het gebruik van de auto te ontmoedigen en lopen en fietsen niet alleen aantrekkelijker maar vooral ook veiliger te 
maken, voeren we een scala aan concrete maatregelen in. Zo worden wat GroenLinks Beverwijk betreft alle bebouwde 
kommen in de gemeente 30 km/u-gebied. Snelheidsovertredingen pakken we aan. Rotondes binnen de bebouwde 
kom worden zorgvuldig vormgegeven en verlicht, zodat de voorrang voor fietsers en voetgangers probleemloos is. 
Scooters en speed pedelecs rijden voortaan op de rijbaan, zodat fietsende kinderen en senioren zich op het fietspad 
veilig kunnen blijven voelen.  We gaan de geplande doorfietsroutes realiseren en kijken ook naar een route richting 
Zaandam, zodat je vanuit alle kanten van de gemeente snel en veilig naar belangrijke bestemmingen kunt fietsen. 
Wanneer straten, door bijvoorbeeld vervanging van het riool, opnieuw ingericht worden, geven wij waar mogelijk 
voetgangers en fietsers prioriteit boven automobilisten.  
 
GroenLinks Beverwijk maakt zich hard voor het behoud van de extra pont over het Noordzeekanaal. We zien dit als 
essentieel onderdeel van het streven om mensen een alternatief voor de auto aan te bieden. We zien de pont als een 
belangrijk onderdeel van de snelfietsroute tussen Beverwijk en Velsen. We pleiten dan ook voor het instandhouden 
van de huidige frequentie van 6x per uur, zoals nu het geval is op werkdagen, en minimaal 4x per uur op alle andere 
dagen tussen in ieder geval 07.00 uur en 19.00 uur. 
 

MET HET PARKEERBELEID ONTMOEDIGEN WE ONNODIG AUTOGEBRUIK  
Ook het parkeerbeleid in de gemeente wordt zo vormgegeven dat dit het autogebruik ontmoedigt en lopen, fietsen of 
het gebruik van openbaar vervoer stimuleert. Zo kunnen inwoners in overleg met de gemeente in hun eigen wijk 
overtollige parkeerplaatsen omzetten in fietsparkeerplekken of in extra groen. In het Centrum blijft wat GroenLinks 
Beverwijk betreft betaald parkeren gehandhaafd. In wijken waar een tekort aan parkeerplaatsen is, wordt, in overleg 
met de bewoners, een kostendekkend parkeervergunningensysteem ingevoerd. Het parkeren op het Meerplein mag 
de ontwikkeling van woningen en bedrijfsruimtes (horeca) niet in de weg zitten. De ondergrondse fietsenstalling blijft 
gratis en het aantal plekken voor fietsparkeren wordt waar nodig vergroot. Met name in de zomer wordt het 
toegestaan om parkeerplaatsen tijdelijk te gebruiken als terras of fietsenstalling. Op één parkeerplaats passen immers 
tien fietsen of twee tafeltjes. Wij maken parkeervoorzieningen voor deelscooters, om overlast van lukraak 
achtergelaten scooters tegen te gaan. 
 
Bij nieuwbouw worden de parkeernormen verlaagd en wordt (elektrisch) deelvervoer gestimuleerd. Fietsenstallingen 
komen bij de woning, parkeerplaatsen komen juist verder weg. Datzelfde doen we bij scholen. Dat stimuleert kinderen 
om per fiets of lopend te komen en verbetert de veiligheid om school.  
 
Bij parkeeroverlast worden niet automatisch meer parkeerplekken gerealiseerd, maar wordt eerst gekeken of 
parkeervergunningen of betaald parkeren een betere oplossing is. En bij nieuwbouwlocaties, zoals bijvoorbeeld de 
Spoorzone, worden parkeerplaatsen niet direct aan de straat gerealiseerd, maar aan de rand van het gebied, zodat 
automatisch een autoluwe wijk ontstaat. Bij nieuwe woningen van drie of meer bouwlagen wordt de parkeerplaats 
onder het gebouw gerealiseerd, zodat de buitenruimte zoveel mogelijk beschikbaar blijft voor groen, spel en 
ontmoeting.  
 
 
 



 

 

MIJD-DE-SPITS-PROGRAMMA  
Wij gaan door met IJmond Bereikbaar waarmee de gemeente en bedrijven samenwerken in een mijd-de-spits-
programma om inwoners en forenzen te stimuleren de fiets te pakken, met het openbaar vervoer te komen, thuis te 
werken of buiten de spits te reizen. Daarnaast willen we bedrijven stimuleren gebruik te maken van leenfietsen of 
elektrisch deelautogebruik te faciliteren. We gaan dan ook meer laadpalen in de gemeente plaatsen.  

 

WE GAAN VRACHTWAGENS IN DE BEBOUWDE KOM TEGEN  
Bij bevoorrading van winkels voorkomen we dat vrachtwagens door de wijk rijden. We werken aan de ambitie dat over 
een aantal jaren alleen nog kleinere, elektrische vrachtwagens en busjes worden gebruikt. Tot die tijd voeren we 
tijdslots en routes in voor bevoorrading door vrachtwagens, waarbij met name de veiligheid van schoolkinderen 
beoogd wordt. We onderzoeken of milieuzones een goed middel zijn om vervuilende diesels te weren.  

 

VAN 0 TOT 100+: DE GEMEENTE IS TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN 
Mensen met een rollator, rolstoelgebruikers en ouders met buggy’s: iedereen moeten veilig kunnen bewegen in 
Beverwijk. Een stoep is breed genoeg voor scootmobielen, rollators en kinderwagens. De inrichting van de straat is 
ook ’s nachts goed zichtbaar voor senioren en visueel beperkten. De blindengeleidenstrook wordt netjes 
vrijgehouden. Bij zebrapaden en andere oversteekplaatsen kun je drempelvrij de straat oversteken.  
 
Oversteekplaatsen bij scholen worden van drempels of verkeerslichten voorzien. Er komt een meldpunt waar mensen 
kunnen doorgeven waar de doorgang belemmerd wordt door drempels, hobbels of overhangend groen.  
 
Openbaar vervoer is hoogfrequent en rolstoeltoegankelijk. Bovendien zijn er bij alle haltes overdekte bushokjes met 
bankjes waar men droog en zittend kan wachten. We dringen bij de provincie aan op een goedkoop busabonnement 
voor minima bij het verlenen van de nieuwe concessie, zodat ook mensen die weinig te besteden hebben toegang 
hebben tot duurzaam openbaar vervoer.  

 

WE MAKEN ONS HARD VOOR DIEREN  
Ook dieren hebben recht op een leefbare, veilige leefomgeving. Dit geldt zowel voor huisdieren als voor 
landbouwdieren en dieren die vrij in de natuur leven. Het in stand houden van biodiversiteit in onze gemeente is voor 
alles en iedereen van belang. GroenLinks Beverwijk wil een actuele Nota Dierenwelzijn.  
Bij het ontwikkelen van verkeersplannen wordt er expliciet aandacht gegeven aan dierenwelzijn, denk aan 
overstekende dassen, egels en padden. Kwetsbare plekken in de trekroutes van dieren (te denken valt aan 
faunapassages en stapstenen in het Nationaal Natuur Netwerk (NNN)) worden niet verder verzwakt, maar juist 
versterkt.  
 

WE BENUTTEN DE OMGEVINGSWET 
De Omgevingswet zal waarschijnlijk in de komende raadsperiode in werking treden. Deze wet biedt naast kansen ook 
bedreigingen en vereist daarom grote oplettendheid bij de invulling ervan. GroenLinks Beverwijk wil de kansen die 
deze wet biedt onder andere gebruiken om onze groene omgeving beter te beschermen zodat ook dieren als vogels, 
vleermuizen, egels en insecten een plek hebben. 
 



 

 

 

Thema: WERK, WELZIJN EN ZORG  
 

Hoofdstuk 3: IEDEREEN MOET MEE KUNNEN DOEN  
 

Een inkomen is de basis voor een gezond en fijn leven, en een voorwaarde om mee te kunnen doen en je te kunnen 
ontwikkelen. Kunnen rondkomen moet daarom vanzelfsprekend zijn, met genoeg ruimte voor een combinatie van 
zorg, betaald werk, onbetaalde taken en/of het volgen van een opleiding. Onvoldoende inkomen, financiële 
tegenslagen of schulden, bijvoorbeeld door de coronacrisis, kunnen leiden tot meer en grotere problemen. 
GroenLinks Beverwijk wil voorzieningen en eenvoudige regelingen die solidair zijn, én maatwerk mogelijk maken. 
Daarbij gaan wij uit van vertrouwen. Mensen dragen graag een steentje bij aan de samenleving en mensen willen 
elkaar helpen. GroenLinks Beverwijk wil dat iedereen, passend bij de eigen mogelijkheden, mee kan doen via betaald 
werk, school, mantelzorg of vrijwilligerswerk. Als dat niet lukt, biedt de gemeente ondersteuning en begeleiding. We 
geloven in eerlijk delen en klaarstaan voor elkaar, en daarom willen we zorgen voor verbindingen in de Beverwijkse 
samenleving, zodat mensen elkaar ontmoeten en er meer wederzijds respect kan groeien. Ons uitgangspunt is altijd: 
minder regels en meer vertrouwen in de keuzes van mensen zelf. Zoals we tijdens de coronacrisis hebben gezien, is 
een goede gezondheid erg belangrijk.  

 
GroenLinks Beverwijk wil het volgende realiseren:  

 

INWONERS KUNNEN FATSOENLIJK RONDKOMEN  
GroenLinks Beverwijk wil ervoor zorgen dat inwoners van onze gemeente een fatsoenlijk inkomen hebben en niet in 
armoede hoeven te leven. Onvoldoende inkomen kan leiden tot meer en grotere problemen en dat willen we zoveel 
mogelijk voorkomen. Voor inwoners die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering willen wij een menswaardig, 
regelarme bijstand.  
 
Bijstandsgerechtigden mogen vrijwilligerswerk doen en tot €500 per maand bijverdienen. Daarnaast mogen zij per 
jaar €1.500,- aan giften ontvangen zonder gevolgen voor hun bijstandsuitkering.  
Medewerkers van de Sociale Dienst moeten de ruimte hebben om maatwerk te leveren, zodat zij rekening kunnen 
houden met de specifieke situatie van de cliënt. Het basisinkomen is niet iets dat lokaal kan worden ingevoerd, omdat 
dit aanpassing vraagt van wet- en regelgeving. We willen dit onderwerp vanuit onze gemeente wel op de landelijke 
agenda zetten en hier in onze gemeente mee experimenteren.  
 
We behouden de bestaande minimaregelingen voor mensen met lagere inkomens. Steeds meer gezinnen maken 
gebruik van de Voedselbank Beverwijk. Zolang het nodig is blijven we de Voedselbank Beverwijk subsidiëren. Indien 
nodig verhogen wij onze subsidie bijvoorbeeld om de gestegen huurkosten te compenseren.  

 
Solidariteit wordt beloond in plaats van beboet. Daarom passen we de kostendelersnorm niet toe bij inwoners in de 
bijstand die hun woning delen met mensen die moeilijk aan eigen woonruimte kunnen komen (bijvoorbeeld jongeren 
of studenten) of niet helemaal zelfstandig kunnen wonen.  
 
Er komt wat GroenLinks Beverwijk betreft een speciaal aanbod voor zzp’ers om te voorkomen dat zij bij het wegvallen 
van de coronasteun failliet gaan en in de bijstand terechtkomen. 

 

MENSELIJKE EN SNELLE SCHULDHULPVERLENING 
Inwoners die een bijstandsuitkering aanvragen krijgen een ‘rondkomen gesprek’ om het ontstaan van schulden te 
voorkomen. Toch kan het gebeuren dat er schulden ontstaan. De tijd vanaf het ontstaan tot het oplossen van schulden 
van inwoners duurt nu gemiddeld bijna tien jaar. Dit zijn tien stressvolle jaren. Dat vinden wij te lang. GroenLinks 
Beverwijk streeft, in navolging van het experiment in Utrecht, naar een schuldsaneringsproces van maximaal twee jaar 
met één schuldeiser. In het geval van problematische schulden ondersteunen we burgers en benadrukken we de rol en 
verantwoordelijkheid van overheidsinstanties bij het ontstaan van schulden zodat de overheid de situatie niet onnodig 
verergert. We hebben oog voor de stress en psychische druk waar mensen met (dreigende) schulden vaak last van 
hebben. Inwoners krijgen als dat nodig is, bijvoorbeeld als gevolg van de toeslagenaffaire, (psychische) ondersteuning 
van professionals, de mogelijkheid van een ‘afbetaalpauze’ en/of worden geholpen met het krijgen van overzicht over 
geldzaken door een digitaal huishoudboekje.  

 

 



 

 

IEDEREEN KAN MEEDOEN EN ZICH NUTTIG VOELEN  
GroenLinks Beverwijk wil dat iedereen zoveel mogelijk een reguliere werkplek kan vinden, bij voorkeur in de nabijheid 
van de woonplek. Voor mensen die (nog) geen kans maken op betaald werk biedt de gemeente alternatieven zoals 
basisbanen, participatiebanen, seniorenbanen, leerwerkplekken, scholing, stageplaatsen of vrijwilligerswerk. Wij 
starten, naar voorbeeld van de gemeente De Bilt, een experiment met een Beverwijkse variant van de basisbaan, de 
pilot ‘BasisMaatWerk’. Bij positieve uitkomsten gaan we meer Beverwijkse basisbanen creëren.  
 
GroenLinks Beverwijk  vindt dat we vormen van beschut werken moeten realiseren voor mensen met een 
arbeidsbeperking. De sociale werkvoorziening IJmond Werkt! vervult in onze regio een belangrijke rol, voor zowel een 
kwetsbare groep als voor anderen op weg naar werk. Belemmeringen (bijvoorbeeld ten aanzien van vervoer) voor 
mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking om aan het werk te kunnen nemen we zoveel mogelijk 
weg. We ondersteunen activiteiten die statushouders helpen in te burgeren en werk te vinden. 

 
In de energietransitie, bouw, zorg en het onderwijs hebben we veel mensen nodig in Beverwijk. Samen met 
organisaties als IJmond Werkt!, Techport, GreenBizz en onze MBO-scholen zetten we in op het creëren van 
stageplaatsen en werk van de toekomst. We geven meer mogelijkheden voor het MKB en kleinschalige bedrijven. Dat 
vergroot de werkgelegenheid in Beverwijk, zodat wonen en werken in de gemeente voor meer mensen haalbaar 
wordt.  

 
De gemeente wijst werkzoekenden op de mogelijkheid om voor zichzelf te beginnen en helpt hen zo nodig bij met het 
maken van een ondernemingsplan. Als dit levensvatbaar is, krijgt men voldoende tijd om met behoud van uitkering 
een eigen onderneming te starten.  

 

IEDEREEN KAN SPORTEN EN GENIETEN VAN KUNST EN CULTUUR  
De gemeente is verantwoordelijk voor goede, betaalbare en toegankelijke voorzieningen, zoals speeltuinen, 
sportvelden, buurtcentra en aanbod van kunst en cultuur. Daarnaast is er een aantal goed toegankelijke grotere 
voorzieningen, zoals een zwembad, sporthallen, theater en bibliotheek. 

 
De gemeente zorgt, via de Stichting Sportaccommodaties Beverwijk voor voldoende en goed onderhouden 
sportvelden en hallen. Om de ruimte en sportvelden optimaal te benutten wordt er door de Stichting 
Sportaccommodaties Beverwijk een sportvelden-management-verdeelsysteem geïntroduceerd. De sportvelden op 
Sportpark Adrichem worden gedeeld door alle verenigingen en daarmee voorkomen wij onnodige investeringen in 
sportvelden. Binnen het project Spoorzone wordt ruimte gecreëerd voor sportaccommodaties. Op deze wijze maken 
wij sporten dicht bij huis mogelijk. 
 
GroenLinks Beverwijk wil extra aandacht van de Buurtsportcoaches voor mensen die in de coronatijd zijn gestopt en 
voor mensen die weinig sporten, zoals bijvoorbeeld vrouwen en meisjes met een migratieachtergrond. In 
samenwerking met huisartsen, fysiotherapeuten en sportverenigingen worden ouderen en chronisch zieken 
gestimuleerd om te bewegen. Het programma ‘Bewegen op recept’ wordt door de gehele gemeente uitgevoerd en de 
gemeente subsidieert sportverenigingen die activiteiten voor gehandicaptensport aanbieden. 

 
GroenLinks Beverwijk wil blijven investeren in onze schouwburg. Investeringen in onderhoud en het verduurzamen 
van het gebouw zijn nodig. Op termijn ziet GroenLinks Beverwijk kansen voor de ontwikkeling van een cultuur- en 
uitgaanscluster als onderdeel van het project Spoorzone.  
 
GroenLinks Beverwijk ziet de openbare bibliotheek zich nog meer ontwikkelen tot een ontmoetingsplaats en versterkt 
haar taak op het gebied van digitale geletterdheid, taalachterstanden, leesbevordering en burgerschap. Om cultuur en 
kennis voor iedereen toegankelijk te maken, verdienen vooral de minder kansrijke groepen daarbij extra aandacht en 
is de relatie met het onderwijs belangrijk.  

 
De promotie en de afstemming van het lokale en regionale cultuuraanbod wordt verbeterd, zodat meer mensen ervan 
kunnen genieten. De gemeente faciliteert en waardeert belangrijke initiatieven zoals Young Art, Studio O, 
Cultuurmakers IJmond, Grote Kerk en het dorpsplan Wijk aan Zee. Vergunningverlening wordt sneller en soepeler.  
Leegstaande scholen en andere gemeentelijke panden worden (tijdelijk) beschikbaar gesteld als atelier- of 
repetitieruimte. Er komt geactualiseerd beleid op het bestaan en de functie van dergelijke broedplaatsen. Met een 
nieuw leegstandsregister wordt het gemakkelijker tijdelijke broedplaatsen op te richten. GroenLinks Beverwijk ziet 
culturele activiteiten, maar ook sport, als laagdrempelige middelen om mensen te betrekken en deel uit te laten 



 

 

maken van onze samenleving. Culturele activiteiten ziet GroenLinks Beverwijk ook als een goed middel, om mensen te 
verleiden deel te nemen aan en te betrekken bij participatieprojecten. 

 
GroenLinks Beverwijk waardeert de functie van Museum Kennemerland. Dit museum vervult een belangrijke rol in het 
bewaren en informeren over onze geschiedenis. Hierbij is de samenwerking met de scholen belangrijk. GroenLinks 
Beverwijk heeft aandacht en waardering voor de inzet van de vele vrijwilligers. De gemeente zou hierbij een rol 
kunnen spelen door deze vrijwilligers door voldoende en kwalitatief goede professionals te laten ondersteunen. 
 
Beverwijk heeft 725 jaar stadsrechten in 2023. GroenLinks Beverwijk ziet de viering van dit feit als kans om Beverwijk 
op de kaart te zetten en meer betrokkenheid en trots bij onze inwoners op te roepen, als bindmiddel voor onze 
samenleving vanuit een gezamenlijk positief gevoel. 
   
Kunst en cultuur verdient naast onze waardering ook een eerlijke beloning. GroenLinks stelt voor de Fair Practice Code 
toe te passen als richtlijn voor de subsidiëring en de betaling van kunst en cultuur. Wanneer de gemeente zelf 
gebruikmaakt van het culturele veld betaalt zij hen eveneens volgens deze code. 

 

VRIJWILLIGERS EN MANTELZORGERS VOELEN ZICH GEZIEN EN GEWAARDEERD 
Mensen die zich ten behoeve van anderen of de samenleving inzetten zijn onmisbaar voor de samenleving. 
Vrijwilligers en actieve inwoners dragen bij aan sociale verbinding in buurten, wijken en onze kernen. Mantelzorgers 
bieden zorg of ondersteuning aan ouderen of (langdurig) zieke familieleden of vrienden. De gemeente investeert in 
vrijwilligers via de Stichting Welzijn Beverwijk met de vrijwilligerscentrale, de vacaturebank, de mogelijkheid tot een 
vrijwilligersverzekering en door cursussen en ontmoetingsmogelijkheden. Mantelzorgers worden goed en vroegtijdig 
ondersteund, bijvoorbeeld door middel van informatie en individuele ondersteuning door het Steunpunt Mantelzorg. 
GroenLinks gaat voor structureel meer geoormerkt budget om mantelzorgondersteuning verder te ontwikkelen. We 
betrekken mantelzorgers bij de zorgvraag en maken ons hard voor betaalde aanwezigheidszorg, zodat mantelzorgers 
niet overbelast raken. Wij stimuleren het gebruik van ‘respijtzorg’, dat tijdig en op maat beschikbaar moet zijn. Meer 
respijtvoorzieningen in onze regio zorgen ervoor dat mantelzorgers op een duurzame en gezonde manier kunnen 
zorgen op een manier die bij hun leven past. Er komt ook meer aandacht voor jonge mantelzorgers. We behouden het 
jaarlijkse Mantelzorgcompliment. 
 

MEER INWONERS PROFITEREN VAN DE AANPAK TEGEN EENZAAMHEID 
GroenLinks Beverwijk wil laagdrempelige initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan ondersteunen, zoals samen eten, 
samen bridgen of dagjes uit. Het sociaal team komt bij mensen over de vloer en gaat samen met hen op zoek naar 
geschikte activiteiten.  

 

BEVERWIJK WORDT EEN DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENTE 
De gemiddelde leeftijd neemt toe in onze gemeente, en daarmee ook het aantal mensen met dementie. GroenLinks 
Beverwijk wil graag dat mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Daarom worden 
medewerkers van de gemeentelijke organisatie getraind in het omgaan met mensen met dementie en stimuleren en 
ondersteunen we ook andere organisaties en ondernemers om dit te doen. 

 

WE HOUDEN REKENING MET MENSEN DIE MOEITE HEBBEN MET LEZEN, SCHRIJVEN, REKENEN OF BEPERKTE 
DIGITALE VAARDIGHEDEN HEBBEN  
Laaggeletterdheid (moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen) is een probleem, ook in de gemeente 
Beverwijk. Vaak hebben mensen die laaggeletterd zijn ook beperkte digitale vaardigheden.  
Alle informatie van de gemeente gaan we daarom opstellen in makkelijk te begrijpen Nederlands. De gemeente zorgt 
voor voldoende aanbod van cursussen Nederlands en cursussen om de digitale vaardigheden te verbeteren en 
benadert laaggeletterden actief voor deze cursussen.  

 

DE GEMEENTE BIEDT ONDERSTEUNING EN ZORG VOOR DEGENEN DIE DAT HET MEEST NODIG HEBBEN  
GroenLinks Beverwijk wil dat inwoners die het heel hard nodig hebben zorg en ondersteuning kunnen krijgen en dat 
wie het zelf kan organiseren en/of betalen daar een grotere eigen verantwoordelijkheid in neemt. Dit willen wij doen 
door bijvoorbeeld een inkomensafhankelijke bijdrage in te voeren. Mensen met een minimuminkomen hoeven geen 
eigen bijdrage te betalen. Bij ingewikkelde problematiek werken we vanuit de ‘doorbraakmethodiek’: alle betrokkenen 
bespreken gezamenlijk welke oplossing samen kan worden gevonden.  
 



 

 

Inwoners krijgen de mogelijkheid van een integraal persoonsgebonden budget (PGB) voor alle aspecten van hun 
leven: een PGB voor zorg, werk, wonen en onderwijs. Hulpverleners wijzen inwoners die zorg nodig hebben op de 
mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning, zodat mensen die minder mondig of bekwaam zijn in het 
regelen van hulp extra ondersteuning kunnen krijgen.  

 



 

 

 

Thema: JEUGD EN JONGEREN 

 

HOOFDSTUK 4: IEDEREEN HEEFT RECHT  OP EEN FIJNE JEUGD EN EEN KANSRIJKE 
TOEKOMST  

 
GroenLinks Beverwijk wil dat kinderen en jongeren fijn en gezond kunnen opgroeien, zich kunnen ontwikkelen en hun 
talenten kunnen ontdekken en benutten. Samenleven is ook leren omgaan met andere kinderen met verschillende 
achtergronden en omstandigheden. Daarnaast betekent samenleven ook leren omgaan met onze leefomgeving. Het 
beleid van de gemeente moet erop gericht zijn hiervoor goede omstandigheden te creëren voor kinderen en hun 
ouders. Toegankelijke kinderopvang, voorschoolse educatie en goed onderwijs zijn essentieel. Voor de ontwikkeling 
van kinderen en jongeren is het ook belangrijk om buiten te kunnen zijn, te kunnen bewegen en te kunnen 
ontspannen, bijvoorbeeld door sport, muziek en kunst of door gewoon met vrienden in het park of op straat te 
kunnen kletsen en rondhangen. En als het even minder gaat is er snel hulp dicht bij huis. We hebben extra aandacht 
voor kinderen en gezinnen in moeilijke omstandigheden.  
In de gemeente Beverwijk wonen relatief weinig jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 15 tot 30 jaar. Zij 
verlaten de gemeente voor opleiding of werk, maar ook omdat ze geen woonruimte kunnen vinden of omdat er niet 
genoeg te doen is. Voorzieningen die specifiek jongeren bedienen zijn er nauwelijks en in de gemeente zijn weinig 
mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. GroenLinks Beverwijk wil dat de gemeente ook voor jongeren een 
aantrekkelijke woonplaats is.  

 
GroenLinks Beverwijk wil het volgende realiseren: 

 

TOEGANKELIJKE KINDEROPVANG EN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE 
In alle wijken van Beverwijk is kinderopvang dichtbij en voor kinderen die naar school gaan voorschoolse, 
tussenschoolse en naschoolse opvang. Opvang is beschikbaar en betaalbaar voor alle kinderen in kwetsbare situaties. 
Kinderen met een (dreigende) taal- en ontwikkelingsachterstand nemen deel aan voor- en vroegschoolse educatie 
(VVE). Ook kinderen die geen VVE-indicatie hebben en van wie de ouders niet in aanmerking komen voor 
kinderopvangtoeslag, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor peuteropvang. GroenLinks wil 
een vangnetregeling indien de wijzigende landelijke kostenregeling ontoereikend is. 

 

OP DE OPVANG EN OP SCHOOL LEER JE SAMENLEVEN 
De (voor)school is een afspiegeling van de buurt en van de diversiteit in de samenleving. Goed onderwijs besteedt 
naast de kernvakken ook voldoende aandacht aan kritische en creatieve burgerschapsvorming. De gemeente zet zich 
in voor een omgeving zonder discriminatie en waar bijvoorbeeld LHBTIQ+-jongeren zich veilig en prettig voelen. Als er 
problemen zijn is het belangrijk dat kinderen en jongeren leren deze op een vreedzame manier op te lossen. Hiertoe 
stimuleert en ondersteunt de gemeente het gebruik van programma’s als de Vreedzame School en de Vreedzame 
Wijk. Onderwijsinstellingen wordt steun en begeleiding aangeboden om acceptatie te bevorderen en pesten aan te 
pakken. Ook wordt bevorderd dat jeugdhulpverleners voldoende expertise hebben over de LHBTI+-groep. Bij 
afspiegeling van de samenleving hoort ook dat ouders kunnen kiezen voor openbaar onderwijs. GroenLinks Beverwijk 
ziet geen plek voor scholen die enige vorm van segregatie, bijvoorbeeld het scheiden van jongens en meisjes, 
voorstaan.   

 

GEZONDE SCHOOLGEBOUWEN IN EEN GROENE OMGEVING 
Goed onderwijs is alleen mogelijk in een schoolgebouw en omgeving die past bij de eisen van deze tijd: schoon, veilig, 
gezond en groen. Door de coronacrisis is het belang van een gezond binnenklimaat en ventilatiemogelijkheden extra 
duidelijk geworden. Dit is bovendien ook beter voor de leerprestaties. Tegelijk wil we dat de gemeente uiterlijk in 2040 
energieneutraal is. Daarvoor is het nodig dat bij iedere renovatie of nieuwbouw de scholen energieneutraal worden. 
De gemeente bevordert dit met een plan om alle scholen te verduurzamen en ventilatiemaatregelen te subsidiëren.  
Schoolpleinen worden zoveel mogelijk groen ingericht. Dit bevordert de natuurbeleving, wekt creativiteit op en is 
rustgevend. We stimuleren gebruik van natuur- en milieueducatie en programma’s voor lager en voortgezet onderwijs 
waarin klimaat en circulariteit centraal staan. Leerlingen krijgen de kans om in een schooltuin te werken of mee te 
werken in de bestaande buurtmoestuinen.  

 
 
 



 

 

IEDER KIND OF JONGERE ZIT OP SCHOOL OF VOLGT EEN LEERWERKTRAJECT, LANGDURIG THUISZITTEN IS GEEN 
OPTIE  
Hulp van het Centrum voor Jeugd en Gezin is snel beschikbaar als kinderen en ouders ondersteuning nodig hebben bij 
dreiging van langdurige schooluitval, want hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt om weer naar school te 
gaan. Met de scholen worden afspraken gemaakt om leerlingen die langdurig thuiszitten tijdelijk elders op te vangen 
en weer terug te leiden naar school.  

 

BEWEGEN, SPORTEN EN ONTSPANNEN IN JE EIGEN BUURT 
De directe omgeving waar kinderen en jongeren wonen daagt uit om meer te bewegen. Op school en daarbuiten 
geven wij kinderen en jongeren de ruimte met voldoende sport- en speelvoorzieningen, bijvoorbeeld door de 
inrichting van een deel van het schoolplein als natuurspeelplaats (bomen om in te klimmen, waterpartijen, zand en 
struiken), door simpele trapveldjes en door het plaatsen van outdoor fitnessapparaten. Er zijn voldoende speel- en 
sportvoorzieningen in alle wijken.  
  
Jongeren worden gestimuleerd om te gaan sporten, bijvoorbeeld door een kennismakingsprogramma met 
verschillende sporten. We handhaven de inzet van de buurtsportcoaches van Stichting Welzijn Beverwijk. Zij zoeken 
contact met inwoners die in moeilijker omstandigheden leven en/of niet gemakkelijk zelf sporten en bewegen. Hierbij 
is er extra aandacht voor sociaal kwetsbare wijken zoals Oosterwijk en de Pilotenbuurt. 
  
Ook stimuleren wij scholen om jongeren enthousiast te maken voor kunst en cultuur, onder meer door de aanstelling 
van een cultuurcoördinator die scholen, culturele instellingen en kunstenaars met elkaar in contact brengt, óók als het 
gaat om voor- en naschoolse activiteiten.  

 
Jongeren die zelf activiteiten organiseren, krijgen daarbij hulp van de gemeente. Overlast door jongeren lossen we 
samen met de jongeren, scholen en omwonenden op. Door te praten, ruimte te bieden en grenzen te stellen en zo 
nodig alternatieve activiteiten te organiseren. Indien nodig treden wij stevig op tegen overlastgevende groepen. 
Hierbij richten wij ons op het aanpakken van de leiders en beïnvloeden van de meelopers. Hierbij is het devies: 
voorkomen, tijdig ingrijpen, is beter dan optreden. 

 

IEDER KIND GELIJKWAARDIGE KANSEN 
Kinderen uit gezinnen die worstelen met armoede, een taalachterstand of een ongezonde leefomgeving hebben een 
valse start. Nu bepalen sociaal-economische achtergrond, herkomst en zelfs postcode nog te vaak de kansen die 
kinderen krijgen om zich te ontwikkelen en hun talenten te benutten. Daarom heeft GroenLinks Beverwijk extra 
aandacht voor kinderen en gezinnen in deze omstandigheden.  
 
Kinderen mogen bijvoorbeeld niet de dupe zijn van armoede in een gezin. Beverwijk blijft in haar armoedebeleid 
rekening houden met deze doelgroep. Ouders die dit niet zelf kunnen betalen, kunnen voor hun kinderen 
gemakkelijker gebruikmaken van de bijzondere bijstandsregeling en zo een financiële bijdrage krijgen voor binnen- en 
buitenschoolse activiteiten of de aanschaf van een laptop of fiets.  

 

WE ZETTEN IN OP HET VOORKOMEN VAN PROBLEMEN OP LATERE LEEFTIJD 
Een gezonde leefstijl op jonge leeftijd is de basis voor een gezond en vitaal leven als je ouder bent. Middelenmisbruik 
zoals alcohol, roken, lachgas e.d. kan leiden tot onherstelbare gezondheidsschade bij jongeren. In samenwerking met 
de scholen, politie en de GGD wijst de gemeente jongeren op de risico’s en mogelijke gevolgen op de lange termijn en 
proberen we middelenmisbruik tegen te gaan. Er komt een onderzoek naar het gebruik van het IJslandse model van 
preventie. Het IJslandse preventiemodel is een aanpak gebaseerd op wetenschappelijke inzichten om 
middelengebruik (alcohol, tabak en drugs) door jongeren te voorkomen. GroenLinks Beverwijk wil dat de gemeente 
verder investeert in een rookvrije generatie door samen met sportverenigingen, welzijn, onderwijs en de GGD meer 
rookvrije omgevingen te creëren, bijvoorbeeld bij sportterreinen, sportaccommodaties, speeltuinen, scholen en 
gemeentelijke gebouwen.  
 
Vroeg leren omgaan met geld en het snel bespreken en aanpakken van financiële problemen kan erger voorkomen. 
Het Bureau Krediet Registratie (BKR) meldt dat jongeren nu door de coronamaatregelen vaker betalingsachterstanden 
hebben. We willen voorlichting organiseren voor jongeren over het goed omgaan met geld en het voorkomen van 
problematische schulden. Jongeren die een bijstandsuitkering aanvragen krijgen een ‘rondkomengesprek’ om het 
ontstaan van schulden te voorkomen. Jongeren die in de schulden zitten, bijvoorbeeld door corona, helpen we met 
een Jongeren Perspectief Fonds, dit is een revolverend fonds waarmee jongeren met 2 jaar schuldenvrij zijn.  
 



 

 

Programma’s die zijn gericht op het verbeteren van de sociaal-economische positie moeten aansluiten bij het 
alledaagse leven van jongeren via school, sport, jongerenwerk en gericht zijn op toekomstbestendig werk, 
bijvoorbeeld in de zorg, onderwijs, energietransitie of bouw.  

 

ONDERSTEUNING EN HULP ZONDER WACHTLIJST EN DICHTBIJ HUIS 
Als kinderen of jongeren in zulke grote problemen komen dat zij hulp nodig hebben, vindt GroenLinks Beverwijk dat 
ondersteuning en zorg snel en dichtbij beschikbaar moet zijn, omdat zo veel leed kan worden voorkomen. We willen 
een snelle en makkelijke toegang tot ondersteuning door het Centrum voor Jeugd en Gezin en andere zorg. 
Wachtlijsten voor jeugdzorg en GGZ-hulp zijn niet acceptabel. Er moet voldoende budget zijn voor de verschillende 
vormen van jeugdhulp. We blijven hier samen met andere gemeenten steeds weer aandacht voor vragen bij de 
Rijksoverheid.  
 
Hulp aan jongeren wordt zoveel mogelijk in het gezin geboden. Als dat niet meer kan, dan zoeken we naar hulp die 
lijkt op een gezinssituatie: denk aan pleeggezinnen of gezinshuizen. Hierdoor voorkomen we zoveel mogelijk dat 
kinderen zijn aangewezen op jeugdzorg in instellingen. Soms is dat echter onvermijdelijk. De gemeente moet zorgen 
voor voldoende plekken voor deze jeugdigen. We werven meer pleeggezinnen en willen pleegouders ondersteunen, 
bijvoorbeeld door leerlingenvervoer. We willen in omgevingsplannen gezinshuizen mogelijk maken.  
 

OOK JONGEREN MOETEN ZELFSTANDIG KUNNEN WONEN IN BEVERWIJK 
Veel Beverwijkse jongeren verlaten na de middelbare school de gemeente om ergens anders onderwijs te volgen of 
werk te zoeken. Voor jongeren die hier wel willen blijven is het vaak moeilijk om woonruimte te vinden. GroenLinks 
Beverwijk wil meer kamers en woningen voor studerende en werkende jongeren en jongvolwassenen met een licht 
verstandelijke en/of lichamelijke beperking.  
 
We stimuleren en maken gemengde woonvormen mogelijk en makkelijker, bijvoorbeeld voor jongeren die samen met 
ouderen in ouderencomplexen wonen. In het kader van Beschermd Wonen ondersteunen we het traject ‘Kamers met 
aandacht’ voor huisvesting van jongeren uit de jeugdzorg (Kamers met aandacht). 

 

KINDEREN EN JONGEREN BESLISSEN MEE 
Vaak bedenken volwassenen wat er goed is voor kinderen en jongeren. GroenLinks Beverwijk vindt dat de gemeente 
meer moet luisteren naar kinderen en jongeren zelf. Bijvoorbeeld als het gaat om het klimaat en de uitvoering van de 
jeugdzorg, maar ook als het gaat om de inrichting van een speelplek of ruimte voor jongeren om buiten te zijn. 
Jongeren die zelf activiteiten organiseren worden, als ze dat willen, ondersteund door jongerenwerkers van Stichting 
Welzijn Beverwijk.  

 
We willen meer kinderen en jongeren betrekken bij het maken van beleid. De gemeente zoekt naar de effectiefste 
manier voor jongerenparticipatie (bijvoorbeeld via een app). Eerder hebben we hiermee goede ervaringen opgedaan. 
We onderzoeken de mogelijkheid voor een digitaal jongerenpanel en we installeren onze Kinderburgemeester die 
belangrijke thema’s voor jongeren kan aankaarten.  



 

 

Thema: ENERGIE EN DUURZAAMHEID 
 

HOOFDSTUK 5: IEDEREEN ZET ZICH IN VOOR HET KLIMAAT  
 

 
De klimaatcrisis is de grootste opgave van onze tijd. Het tegengaan van de opwarming van de aarde vergt al onze 
daadkracht, creativiteit en wil tot samenwerking. Wachten kan niet meer: we moeten nú de handen uit de mouwen 
steken. We zijn het verplicht aan onszelf én aan de toekomstige generaties.  
 
Aan de ene kant zullen we actie moeten ondernemen om ons aan te passen aan de nu al voorkomende extremere 
hitte en neerslag (de klimaatadaptatie). Aan de andere kant zullen we het probleem ook écht bij de bron aan moeten 
pakken. Dat wil zeggen: minder broeikasgassen produceren. Dus energie besparen, CO2-uitstoot door het verkeer, 
industrie en bedrijven verminderen, meer duurzame energie opwekken en stoppen met het gebruik van aardgas. Om 
de klimaatdoelen te halen – en daarmee verdere opwarming van de aarde te voorkomen – moeten niet alleen 
internationaal en nationaal maar ook op lokaal niveau grote inspanningen worden verricht. 
 
GroenLinks Beverwijk kiest daarbij voor een energietransitie, waarbij de lusten en lasten eerlijk worden verdeeld over 
burgers en bedrijven en over de verschillende generaties.  
Veel aandacht moet hierbij gaan naar mensen met lage inkomens, die relatief veel in slecht geïsoleerde huizen wonen. 
Bovendien vormen de stijgende kosten van energie voor hen een steeds groter deel van het beschikbare budget, 
waardoor er armoede kan ontstaan of kan voortbestaan. Alle maatregelen voor de energietransitie, die de gemeente 
voorstelt, zullen door GroenLinks getoetst worden op een eerlijke verdeling. Ze mogen de mensen met een laag 
inkomen niet op onevenredige extra kosten jagen. 
 
De energietransitie biedt ook kansen voor inwoners, instellingen en bedrijven in onze gemeente. Huizen worden 
comfortabeler, wijken worden leefbaarder en de omgeving wordt groener en schoner. En uiteindelijk werken we toe 
naar minder klimaatproblemen. 
 
Deze transitie naar een fossielvrije samenleving is een ingewikkeld en langdurig proces, waarbij iedereen betrokken is, 
of hij/zij het wil of niet. Gelukkig hoeft het niet allemaal in een paar jaar voor elkaar te zijn, maar we moeten wel de 
snelheid erin houden. 
 
Inwoners, woningbouwverenigingen en bedrijven moeten uiteindelijk zelf in hun gebouw(en) de veranderingen 
doorvoeren. De gemeente geeft het goede voorbeeld bij de verduurzaming van het eigen vastgoed. 
De gemeente heeft de taak het totale proces in goede banen te leiden, en te zorgen dat er draagvlak is en blijft voor 
de voorgestelde maatregelen. Dat kan alleen door de lasten en lusten rechtvaardig te verdelen en de zwakkeren te 
beschermen tegen onevenredige belasting. 

 
GroenLinks Beverwijk wil het volgende realiseren:  

 

ENERGIEBESPARING  
Goede woningisolatie, energiezuinige producten en het opwekken van eigen energie leveren een cruciale bijdrage aan 
het besparen van energie, wat ook goed is voor het comfort en de portemonnee. Verdere verduurzaming is goed voor 
het klimaat en de woonkwaliteit. 

 
De gemeente ondersteunt haar inwoners bij het realiseren van energiebesparing door: 
• een goed functionerend energieloket in te richten dat advies geeft over allerlei verduurzamingsmaatregelen en 

installaties, zoals warmtepompen. 
• diverse voorbeeldwoningen in Beverwijk te ontwikkelen. 
• een algemene goed toegankelijke informatievoorziening via website en krant in te richten, waar alle informatie 

over de energietransitie in Beverwijk en Wijk aan Zee bij elkaar staat en permanent voorhanden is. 
• energiecoaches in te schakelen die mensen thuis of via de bibliotheek gratis kunnen adviseren. 
• isolatie-acties en zonnepanelen-acties te organiseren. 
• inwoners in transitiewijken zoals Kuenenplein en inwoners met een krappe beurs te ondersteunen bij het 

verkrijgen van subsidies, kortingen door centrale inkoop, renteloze leningen, garantstelling of kwijtschelding. 
• Van de woningcorporaties te verlangen dat zij het geld dat ze bij afschaffing van de verhuurdersheffing 

overhouden besteden aan verduurzaming van hun woningen. Hierbij worden de woningen met het slechtste 



 

 

energielabel als eerste onder handen genomen. Op deze manier hoeft de energierekening van de huurders niet 
omhoog. 

 

LOKAAL OPWEKKEN ENERGIE  
In de RES (Regionale Energiestrategie) is beschreven waar er in de gemeente Beverwijk plaats is voor het opwekken 
van energie. Die ruimte is beperkt. Beverwijk fungeert al als landelijke stekker en doorvoer van Wind op Zee. Daarbij is 
er geen ruimte om grootschalig zon of wind op land te faciliteren.  
Wind op Land is volgens de RES  alleen mogelijk als aangetoond kan worden dat er geen gezondheidseffecten zijn. 
Zonne-energie kan alleen worden opgewekt op industriegebieden en op enkele kleine percelen. Er komt in de 
gemeente Beverwijk een programma om vóór 2030 alle geschikte daken van gemeentelijk vastgoed (incl. 
infrastructuur als geluidschermen) en bedrijven van zonnepanelen te voorzien. We stimuleren de woningcorporaties 
Pré Wonen en Woon op Maat om nog meer geschikte huurwoningen te voorzien van zonnepanelen. 
 
GroenLinks wil bij voorkeur op daken zonne-energie opwekken. 
Als die er onvoldoende blijken te zijn, zijn we ook voor kleinschalige zonneparken in een RES-gebied. Maar wel op 
voorwaarde dat die ontwikkeld worden op een manier dat er naast meer duurzame energie ook meer biodiversiteit en 
recreatiemogelijkheden komen. Een zonnepark wordt op een mooie manier in het landschap ingepast, als 
“energietuin”. 
 

SAMENWERKEN IN DE ENERGIETRANSITIE  
Waar mogelijk werkt de gemeente proactief en intensief samen met bestaande en toekomstige bewonersinitiatieven. 
In het streven naar een energieneutraal Beverwijk speelt EcoBeverwijk, de onafhankelijke lokale energiecoöperatie 
van en voor inwoners van de gemeente Beverwijk, een belangrijke rol.  
Samen zoeken wijkbewoners en de gemeente naar slimme energiecombinaties op wijkniveau, waar opwek en vraag 
slim gekoppeld kunnen worden met veel aandacht voor energieopslag.  

 
Parallel wil GroenLinks graag een gemeentelijk Burgerberaad. Hierbij wordt een gelote groep burgers goed 
geïnformeerd en geraadpleegd over hoe de gemeente Beverwijk zijn bijdrage aan de energietransitie gaat leveren. 
Niet alleen tot 2030, maar juist ook richting 2050.  

 
Om de energietransitie in Beverwijk te laten slagen is er veel gemeentelijke inzet nodig. Niet alleen voor het 
binnenhalen van subsidies, maar ook voor expertise over innovatieve oplossingen. 
GroenLinks Beverwijk wil dan ook de komende raadsperiode inzetten op een groei van de ambtelijke capaciteit binnen 
de gemeente, zowel op het gebied van participatie als op het gebied van technische/projectkennis. 

 

AARDGASVRIJE WIJKEN 
Het gebruik van aardgas in gebouwen zal  overal in Nederland in fases richting 2050 worden afgebouwd. 
Beverwijk heeft een plan voor de Transitievisie Warmte (TVW) opgesteld en gaat dit plan de komende periode verder 
uitwerken via wijkplannen. Daarvoor wordt in gesprek gegaan met inwoners van de wijken die vóór 2030 aan de beurt 
zijn: de Indische buurt, Pilotenbuurt en Broekpolder.  
Als er een bewonersinitiatief met plannen in de wijk is, betrekken we dit actief bij het opstellen van het 
uitvoeringsplan. Participatie is hier in de visie van GroenLinks op elk niveau van de participatieladder noodzakelijk. We 
kijken samen met inwoners wat ze belangrijk vinden en welke zaken (bereikbaarheid, groen, klimaatadaptatie, 
verkeer) in de wijk of kern ook verbeterd kunnen worden als we aan de slag gaan met het aardgasvrij maken van de 
wijk.  
 
GroenLinks vindt de keuze van een warmtenet op basis van duurzame warmtebronnen voor de meeste wijken op dit 
moment de beste optie. Dit gebeurt via een flexibel en modulair systeem waarmee het warmtenet stapsgewijs 
uitgebreid en duurzamer gemaakt kan worden. Gebruik van industriële restwarmte, geothermie, oppervlaktewater- 
en grondwaterthermie zijn te verkennen opties.  
Bij het aanwijzen van de warmteleverancier in de wijk zetten we in op een publiek-privaat samenwerkingsverband en 
vernieuwende (bewoners-)initiatieven om nieuwe warmtenetten te ontwikkelen. Wij scheppen hiermee de ruimte 
voor bewonersparticipatie bij, mede-eigendom van en invloed op hun wijkwarmtenet. 

 

 

 

 



 

 

OOK BEDRIJVEN DOEN MEE 
 

Bedrijven moeten uiteraard hun steentje bijdragen. Wij willen graag  in navolging van Velsen ook een Beverwijks 
Energie Akkoord. Door commitment van vooraanstaande bedrijven en instellingen, vormt dit een krachtige basis om 
met bedrijven en instellingen energieneutrale doelstellingen uit te zetten en te realiseren. 
 
Samen met de netbeheerder, GreenBizz IJmond en bedrijven in de gemeente wordt er al een Zon op Dak-programma 
opgezet met als doel in 2030 alle geschikte en beschikbare daken van Beverwijkse bedrijven met zonnepanelen vol te 
leggen.  
Ook meer innovatieve ideeën zoals zonnecellen ingebouwd in de ramen, zonne-energie-waterboilercombinaties en 
gevelplaten die stroom opwekken worden gestimuleerd. Alle erkende maatregelen voor energiebesparing worden 
genomen.  In 2023 hebben dan alle bedrijfspanden minimaal energielabel C.  
Het spreekt voor zich dat de gemeente Beverwijk via de Omgevingsdienst handhaaft op de energiebesparingsplicht. 

 

CIRCULARITEIT  
Slim bouwen, renovatie van huizen en infrastructuur kunnen het beste energieneutraal of energie-positief en zoveel 
mogelijk circulair en klimaatadaptief. Nieuwe gebouwen krijgen een materialenpaspoort, en er wordt zoveel mogelijk 
gebouwd met lokale en hernieuwbare grondstoffen. De gemeente ontwikkelt een brede visie op hoe de gemeente 
Beverwijk vormgeeft aan de doelstellingen voor klimaat en circulariteit richting 2030 en 2050. Het programma 
‘Duurzaamheid’ is daarvoor de eerste aanzet. Er komt een aanpak op alle beleidsterreinen.  
 
De volgende ideeën zouden daarin volgens GroenLinks een plaats kunnen krijgen. Er zijn diverse lokale 
burgerinitiatieven en ondernemers die de lokale circulaire economie dichterbij brengen. Te denken valt aan 
initiatieven als een bouwkringloop, een circulair ambachtscentrum, repaircafé’s, plog-sessies, ‘Breng je eigen 
verpakking mee’-stickers voor ondernemers, kledingruil, buurtbiebs en andere lokale deelplatforms. In de Beverwijkse 
Broedmachine vind je nog veel meer voorbeelden van circulaire en vernieuwende economie. 
 
We ondersteunen onze duurzame bedrijven, verenigd in GreenBizz,  in hun streven om hun bedrijfsafval te 
minimaliseren en maximaal om te zetten in grondstoffen. Huishoudelijk afval kunnen we verminderen en beter 
scheiden door goed gedrag op dit punt te stimuleren en financieel te belonen. Dit kan via een laag basistarief voor de 
afvalheffing gecombineerd met betaling per gebruik van de ondergrondse afvalcontainer of het aanbieden van de 
grijze bak. Initiatieven van inwoners om de diverse afvalcomponenten verantwoord apart in te zamelen (b.v. oud 
papier en afgedankt gereedschap en afgedankte fietsen) ondersteunen we, als is het maar om er veel aandacht aan te 
besteden. Hiermee kunnen we de hoeveelheid afval terugdringen en tegelijkertijd goede doelen dienen. 
 

OMGEVINGSVISIE 
De komende jaren gaat de gemeente aan de slag met de Omgevingsvisie. In deze visie moeten stevige ambities wat 
betreft natuurontwikkeling en duurzame energie komen. GroenLinks Beverwijk wil dat inwoners, milieu- en 
natuurgroepen, energiecoöperaties en agrarische collectieven actief betrokken worden bij het opstellen van deze 
visie.  
De energietransitie vraagt letterlijk om ruimte, om goede inpassing en een integrale afweging van het gebruik 
tegenover andere “ruimtegebruikers” als natuur, recreatie en wonen. Tegelijkertijd vraagt het klimaatprobleem om 
urgentie en doorpakken. Wij zijn ons bewust van deze afweging en daarom gaan we nu al aan de slag.  
 
Een belangrijk principe voor onze lokale samenleving is hierbij volgens GroenLinks dat gewenste maatschappelijke 
bestemmingen een vorm van bescherming krijgen, zodat ze niet ongewenst kunnen worden uitgewist, maar bij een 
noodzakelijke verplaatsing zonder veel inspanning elders worden bestemd.  
Een voorbeeld hiervan is het gebied in Westerhout waarop de bestemming Volkstuin ligt. Als er op deze plek iets 
anders wordt gerealiseerd, dan is de gemeente verplicht elders een locatie van gelijke grootte met deze bestemming 
mogelijk te maken. Op deze manier blijft het totale areaal met als bestemming Volkstuin even groot. 
Volkstuinen met een ecologische uitgangspunt zijn in onze ogen goed voor het milieu en zorgen ook voor het welzijn 
van de mensen. Ze kunnen dus worden aangemerkt als een gewenste maatschappelijke bestemming. 
 

De GEMEENTE GEEFT ZELF HET GOEDE VOORBEELD  
Om de opwarming van de aarde tegen te gaan zijn internationaal en nationaal klimaatdoelen vastgesteld. 
Ook lokaal willen we minimaal deze doelen bereiken.  In de visie van GroenLinks streeft de gemeente Beverwijk ernaar 
de broeikasuitstoot in 2030 met minimaal 55% t.o.v. 1990 te hebben teruggedrongen.  
Er zijn dus nog maar twee raadsperiodes (8 jaar) te gaan om dit doel te realiseren! Dat betekent flink doorpakken. 



 

 

We kunnen dit realiseren o.a. door de volgende maatregelen: 
• De gemeente stelt een investeringsplan op om het eigen vastgoed in 2030 duurzaam te krijgen tot het hoogste 

energielabel. 
• In 2025 hebben alle daken van het gemeentelijk vastgoed zonnepanelen. 
• De gemeente gaat actief sturen op het terugdringen van de emissies en het elektrificeren van het wagenpark.  
• De gemeente is transparant in haar eigen energieverbruik en hoe en waar zij energiebesparing realiseert.  
• De gemeente gaat circulair verantwoord inkopen. In 2025 zijn 50% van de opdrachten en inkopen circulair en 

gebruiken we dus de helft minder primaire grondstoffen. Bij de inkoop van werken, goederen en diensten zet de 
gemeente maximaal in op leveranciers met een lage CO2-voetafdruk.  

• We blijven ook maatschappelijk verantwoord inkopen en professionaliseren dit verder. Beverwijk wordt een 
Fairtrade Gemeente zijn en gaat inkopen volgens het fairtrade-principe. Daarmee dragen we bij aan 10 van de 17 
Sustainable Development Goals.  

• Om iedereen in deze ontwikkelingen mee te krijgen (draagvlak te creëren) is het nodig dat de gemeente blijft 
investeren in voorlichting en educatie op het gebied van klimaat.  

Het terugdringen van de broeikasuitstoot mag van GroenLinks wel een paar tandjes hoger. In andere gemeenten zijn 
genoeg voorbeelden te vinden van een krachtiger aanwezigheid van de gemeente op dit onderwerp. 
 
Instanties die zich inzetten voor educatie (NME) en het geven van toegankelijke informatie (de bibliotheek samen met 
Beverwijk Duurzaam) zal de gemeente blijvend ondersteunen.  



 

 

 
 

Thema: BESTUURSCULTUUR, PARTICIPATIE EN 
FINANCIËLE VERANTWOORDING 

 

HOOFDSTUK 6: WE DOEN HET SÁMEN, FINANCIEEL VERANTWOORD EN MET OPEN BLIK  
 
 

Een goede financiële uitgangspositie, een open en transparant besluitvormingsproces en een respectvolle 
samenwerking zijn belangrijke bouwstenen op weg naar het realiseren van onze ambities. GroenLinks Beverwijk 
stimuleert diversiteit, staat voor respectvolle en eerlijke politiek en zoekt naar samenwerking en verbinding.  
 
GroenLinks Beverwijk wil het volgende realiseren:  

 

PARTICIPATIE - SAMEN MET INWONERS  
GroenLinks Beverwijk staat voor een open samenleving waarin je kunt zijn wie je bent en waarin je kunt zeggen wat je 
vindt. Je voelt je er thuis en veilig. In onze gemeente wonen mensen met verschillende achtergronden, overtuigingen 
en voorkeuren. We gaan respectvol met elkaar om. GroenLinks Beverwijk was initiatiefnemer van de raadscommissie 
participatie (Trip). We willen nu ook dat de door deze commissie voorgestelde werkwijzen ook daadwerkelijk 
structureel worden geïmplementeerd. GroenLinks Beverwijk wil dat mensen wat te zeggen hebben over de plek waar 
ze leven, wonen, werken en ontspannen. Wij willen dat mensen mee kunnen blijven praten en mee kunnen denken 
over de beslissingen die hen raken, en daarmee een gemeente zijn die luistert naar inwoners.  
 
De gemeente informeert inwoners actief over gemeentelijke acties, zoals bijvoorbeeld grootschalige 
participatietrajecten, de gemeentelijke agenda, groenonderhoud en het kappen van bomen, waarbij meer dan 
voorheen gebruik wordt gemaakt van sociale media.  
 
Inwoners van de gemeente Beverwijk kunnen in een vroeg stadium al meepraten over belangrijke beslissingen en 
hebben daadwerkelijk invloed: beginspraak. We willen ook meer kinderen en jongeren betrekken bij het maken van 
beleid. De gemeente zoekt naar de meest effectieve manier om de jongerenparticipatie gestalte te geven (zie 
hoofdstuk 4 over jeugd). Er komen daarnaast vaker wijkschouwen waarbij inwoners met een ambtenaar de staat van 
de wijk/buurt of het dorp doornemen.  
 
Participatietrajecten worden vroegtijdig gestart. Inwoners moeten daarbij actief ingewijd en geïnformeerd worden 
over processen en ontwikkelingen zodat zij hun invloed kunnen uitoefenen. Van elk participatietraject worden de 
ervaringen verzameld en gebruikt om een volgend proces verder te verbeteren.  
Er wordt gebruikgemaakt van online enquêtes waarbij inwoners om hun mening wordt gevraagd.  
 
Participatietrajecten worden wat GroenLinks Beverwijk betreft ingezet bij de ontwikkeling naar een Omgevingsvisie. 
Hierbij wordt ook actief gezocht naar mensen die vanuit een algemeen belang of inwonersgroepen kunnen spreken.  
 
Participatie moet zorgen voor betere plannen. De aanpassingen van de ontwikkelplannen m.b.t. de Indische buurt 
laten zien dat participatie daadwerkelijk een beter en breder gedragen ontwerp oplevert. Klankbordgroepen en 
inspraakavonden zijn een middel om inwoners een stem te geven. Het is belangrijk dat daarbij iedereen gehoord 
wordt: mondige burgers die makkelijk meepraten, maar ook inwoners voor wie praten wat minder vanzelfsprekend is. 
In adviezen wordt melding gemaakt van alle standpunten en argumenten die in een klankbordgroep naar voren zijn 
gekomen.  

 
Lokale participatie is daarnaast essentieel voor het vergroten van het draagvlak bij grote thema’s als de 
woningbouwopgave en de energiestrategie. In het Klimaatakkoord bijvoorbeeld is afgesproken dat lokale partijen en 
inwoners actief kunnen meepraten en meebeslissen over de manier waarop de energietransitie wordt gerealiseerd en 
dat moet worden gestreefd naar minimaal 50 procent lokaal eigendom van grootschalige wind- en zonneprojecten.  
 
Participatie is níet pas geslaagd als inwoners en gemeente volledig tot consensus komen over de uitkomst van een 
project. De gemeente dient immers ook het algemeen belang af te wegen van huidige en toekomstige inwoners, en 
daarbij ook soms over de grenzen van de eigen gemeente te kijken. Wél dient de uitkomst van participatie altijd te 



 

 

dienen als zwaarwegend advies naar raadscollege en gemeenteraad in het kader van de Omgevingswet als het 
afgeven van vergunningen. 
 
Klachten van inwoners zien wij als een gratis advies. De gemeente moet deze klachten tijdig en adequaat afhandelen. 
GroenLinks Beverwijk vindt dat de gemeente een open houding moet hebben naar burgerinitiatieven en soepel moet 
omgaan met belemmerende regels. Inwoners willen daarnaast niet alleen advies geven maar steeds vaker zelf de 
handen uit de mouwen steken. Denk aan initiatieven op het gebied van buurttuinieren, buurtactiviteiten, 
speelplaatsen of initiatieven als het gaat om het samen werken aan een energieneutrale gemeente.  
 
GroenLinks Beverwijk vindt dat inwoners vaker zeggenschap moeten krijgen. Dat betekent dat de gemeenteraad in dat 
geval de kaders vaststelt en dat de inwoners beslissen hoe het geld het beste kan worden uitgegeven, bijvoorbeeld bij 
de inrichting van een park of een straat. De raad toetst alleen of het voorstel voldoet aan de door haar gestelde 
kaders.  
 
De gemeente maakt het mogelijk dat inwoners gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om een Burgerinitiatief in 
te dienen, waarmee voorstellen op de agenda van de gemeenteraad kunnen worden geplaatst.  
We benutten de mogelijkheid van een Burgerberaad voor complexe onderwerpen als de Regionale Energiestrategie 
(RES). In navolging van landen als Duitsland, Frankrijk en Engeland kan een groep willekeurig gelote inwoners uit alle 
lagen van de bevolking zitting nemen in een Burgerberaad en politiek advies geven over complexe vraagstukken, 
binnen vooraf door de raad gestelde kaders. Daarbij worden zij op dezelfde “vlieghoogte” gebracht als de raad. Een 
Burgerberaad helpt om tegenstrijdige belangen en politieke patstellingen rond bijvoorbeeld de energietransitie te 
overstijgen en te komen tot besluiten met een breder draagvlak. Dit is een vorm van participatie die verder gaat dan 
de al bestaande instrumenten en inspraakmomenten.  

 

GOEDE EN BETROUWBARE INFORMATIE  
De lokale pers zoals Radio Beverwijk en de Beverwijker wordt gewaardeerd, ondersteund en eerlijk betaald voor hun 
diensten; zij verrichten een belangrijke taak bij het informeren van inwoners. Dit moeten zij onafhankelijk kunnen 
blijven vervullen. De gemeente werkt mee aan het verkrijgen van betere faciliteiten voor Radio Beverwijk, zodat deze 
een actievere rol kan spelen met betrekking tot de menings- en besluitvorming. Daarbij is er extra aandacht voor het 
vergroten van het bereik, onder andere via nieuwe (sociale) media.  
Het gemeentebestuur informeert haar inwoners jaarlijks via de lokale media over wat er wel en niet is bereikt en wat 
dat heeft gekost.  

 

OOG VOOR PRIVACY  
Om de digitale veiligheid te kunnen waarborgen komt er een audit op privacy en veiligheid van de gemeente en al 
haar diensten. We zijn tegen een surveillancemaatschappij (“Big brother is not watching you”). Gezichtsherkenning in 
de publieke ruimte, of herkenning van gedrag of emotie in de publieke ruimte moet verboden worden.  
 
Beslissingen met mogelijke impact op mensenlevens en mensenrechten moeten uiteindelijk altijd door mensen 
gemaakt worden. We zijn dan ook transparant over de manier waarop technologie door de gemeente wordt ingezet 
en hanteren een openbaar algoritmeregister. We informeren inwoners wanneer beslissingen over hen worden 
gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) en maken duidelijk wat wordt meegewogen in een beslissing, 
bijvoorbeeld bij het toekennen van toeslagen, bepalen van onderwijsniveaus of het verstrekken van subsidies. We 
zorgen ervoor dat algoritmen die de gemeente gebruikt niet discriminerend zijn. 
 

ANTI-DISCRIMINATIE  
In de gemeente Beverwijk willen we dat iedereen mee kan doen. Scholen, sportverenigingen, werkgevers en clubs die 
gemeentesubsidie krijgen voeren daarom een actief antidiscriminatiebeleid. Dit wordt één van de voorwaarden aan 
de gemeentesubsidie. We hebben hierbij ook specifiek aandacht voor LHBTIQ+-personen en bevorderen hun 
zichtbaarheid.  

 

FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE  
Ondanks de rigoureuze bezuinigingen door de rijksoverheid en de kosten van de coronapandemie is de gemeente 
Beverwijk een financieel gezonde gemeente. Wij blijven ons hard maken voor een adequate financiering door het rijk 
van aan de gemeente toebedeelde taken (sociaal domein, energietransitie). Daarnaast zorgen wij voor een 
verantwoorde gemeentebegroting. Hierbij koppelen wij ambities aan kosten en de beschikbare financiële ruimte. En 
hierbij maken wij keuzes, wat kan niet en wat kan wel? We versterken onze inzet op het verkrijgen van subsidies op 
provinciaal, nationaal en Europees niveau. Stadontwikkelingsprojecten zoals de Spoorzone hebben als basis een 



 

 

gezonde businesscase en een financiële bijdrage van private partijen aan gemeentelijke investeringen. Wij zetten hier 
actief op in en gebruiken de wettelijke mogelijkheden. Indien projectfinanciering nodig is om projecten mogelijk te 
maken dan kijken wij hier serieus naar. Niet enkel op projectniveau, maar als structurele financieringsaanpak. 
 
Indien de gemeentebegroting een structureel tekort laat zien en er met heroverwegingen onvoldoende ruimte kan 
worden gevonden voor het realiseren van nieuw beleid, kiest GroenLinks Beverwijk voor het verhogen van de 
Onroerende Zaak Belasting (OZB), aangezien daarmee naar verhouding de zwaarste lasten terechtkomen op de 
sterkste schouders.  

 
Ten slotte pleiten wij voor het hanteren van verdere financiële prikkels om inwoners en bedrijven te stimuleren om 
duurzame maatregelen te treffen, bijvoorbeeld in de vorm van een verlaging van de legeskosten gekoppeld aan de 
mate van verduurzaming. Voor inwoners met lagere inkomens is daarbij extra aandacht.  

 

BESTUURSCULTUUR  
GroenLinks Beverwijk vindt het belangrijk dat de politiek kritisch naar zichzelf kijkt. Samen met collega-raadsleden, het 
college van B&W en ambtenaren willen we werken aan een open bestuurscultuur waarin collegialiteit en effectiviteit 
vooropstaan.  

 
De bestuurscultuur in gemeente Beverwijk kan beter. Daarbij geldt een ontspannen houding en respect voor elkaar als 
een goede start. Een coalitie moet elkaar niet vastklemmen maar ruimte geven voor verschillen. Een college kan meer 
ruimte bieden voor een andere uitkomst dan het eigen voorstel. De oppositie moet voldoende positie en invloed 
hebben, en ook daar moet ruimte zijn voor een verscheidenheid aan geluid. GroenLinks Beverwijk pleit voor het 
sluiten van een Raadsakkoord (in plaats van een traditioneel coalitieakkoord) als middel om een groter draagvlak en 
een steviger mandaat van het college te verkrijgen voor de plannen. 
 
We zullen ons inspannen om de omgangsvormen en samenwerking tussen de raad en het college te verbeteren, iets 
dat uiteraard bij onszelf begint. GroenLinks Beverwijk belooft daarbij een open houding aan te nemen, en constructief 
en voorál op de inhoud gericht te zijn. Wij zullen zoals steeds onze verantwoordelijkheid nemen op basis van ons 
verkiezingsprogramma.  
 
Er is een tekort aan capaciteit op het gemeentehuis. Vacatures worden soms moeilijk vervuld en het verzuim is hoog. 
Dit gaan we aanpakken. Zo nodig trekken we meer geld uit voor uitbreiding van het ambtenarenapparaat. Met 
kostbare uitbesteding gaan we spaarzaam om.  

 

Regionale samenwerking 
De IJmond bestaat al sinds jaar en dag uit de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. De IJmond is in totaal goed 
voor bijna 150.000 inwoners. Er zijn tal van onderwerpen die grensoverschrijdend, dus IJmondiaal zijn. Denk hierbij 
aan de verbinding-A8/A9, Tata Steel, het openbaar vervoer, maar ook gemeenschappelijke regelingen zoals IJmond 
Werkt! en de Omgevingsdienst IJmond. Door de ligging is voor onze inwoners Beverwijk en Heemskerk eigenlijk één 
woon-, werk- en leefgebied met voorzieningen zoals theater, zwembad, OV-knooppunt en winkelgebieden. De 
gemeentegrens loopt soms dwars door straten heen.  
 
Het is daarom van belang dat de IJmondgemeenten goed samenwerken. GroenLinks Beverwijk vindt dat deze 
samenwerking een boost moet krijgen. De gemeenteraden moeten hier het voorbeeld geven door het initiëren van 
het onderlinge gesprek op die onderwerpen waar er een gemeenschappelijk belang is. Wat GroenLinks betreft is een 
fusie tussen de IJmondgemeenten geen noodzaak, goede samenwerking is dat wel. Zeker als het gaat om de 
vertegenwoordiging van de IJmond in groter verband, bijvoorbeeld binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA), 
binnen de provincie en richting Rijksoverheid. Een eenduidige stem vanuit de IJmond versterkt onze invloed en is in 
ons allerbelang. 
 
Wat GroenLinks Beverwijk betreft blijft de gemeente Beverwijk vooralsnog een zelfstandige gemeente. Zo kunnen wij 
onze eigenheid beter recht doen en blijft de politiek dicht bij huis. Daarbij dient vooral de samenwerking met 
Heemskerk versterkt te worden, waardoor er een integrale wijk aanpak ondersteund wordt. Oosterwijk is hier een 
goed voorbeeld. Maar ook kunnen belangrijke voorzieningen (zoals zwembad, theater en atletiekbaan) die inwoners 
van beide gemeenten gebruiken, ook gezamenlijk worden betaald. GroenLinks Beverwijk ziet een dergelijke 
samenwerking ook als kans om dergelijke belangrijke voorzieningen ook op de langere termijn te behouden. 
GroenLinks Beverwijk ziet het Noordzeekanaal als een natuurlijke en sociale barrière. Een op de langere termijn 



 

 

denkbare verdergaande samenwerking in de vorm van een ambtelijke of politieke fusie zou dan ook logischerwijze de 
gemeente Beverwijk en Heemskerk omvatten. 
Indien de wens vanuit het bedrijfsleven om de grote industrie in de IJmond binnen één gemeente te brengen zou 
worden beantwoord, dan zou Velsen-Noord toegevoegd kunnen worden. Voor de komende raadsperioden ziet 
GroenLinks Beverwijk meer in samenwerking op die thema’s die voor alle gemeenten belangrijk zijn en op een 
gezamenlijke belangenbehartiging naar Rijk, provincie en samenwerkingsverbanden als de Metropool Regio 
Amsterdam (MRA).  
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