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Op de website vindt u van de aangestipte onderwerpen in dit visiedocument soms een verdieping. Mocht u zelf nog 
een aanvulling of verdieping willen aanbrengen stuur deze dan aan: alettaisbrucker.pvda@ziggo.nl onder vermelding: 
aanvulling.
Het visiedocument is een dynamisch stuk dat geschreven is op basis van het nu, anticiperend op de toekomst. 
Door veranderingen in het financiële landschap of een gebeurtenis met ernstige maatschappelijke gevolgen zal het 
visiedocument worden aangepast. Uiteraard zal het in dat geval eerst worden voorgelegd aan de afdelingsvergadering.



Visiedocument PvdA Hollands Kroon 2018-2022
~Voor een samenleving waar vrijheid en solidariteit elkaar de hand reiken~

Samen komen we verder!

Inleiding

Toegankelijkheid

Dit is het visiedocument van PvdA afdeling Hollands 
Kroon. De onderlegger voor beleid in de toekomst en 
de reactie op veranderingen in de samenleving die om 
een politieke keuze vragen van de PvdA.

Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, toegankelijk-
heid en solidariteit zijn de ideële uitgangspunten van de 
sociaaldemocratie.
Voor de PvdA staat het recht op een fatsoenlijk be-
staan centraal. Een bestaan dat gericht is op participa-
tie in de samenleving met ondersteuning voor wie dat 
nodig heeft om mee te kunnen doen. Een samenleving 
waar vrijheid, solidariteit en verantwoordelijkheid elkaar 

de hand reiken.

De PvdA zet zich in voor alle inwoners ongeacht 
geslacht, geaardheid, levensovertuiging of leeftijd.
Voor de PvdA is het belangrijk dat mensen verantwoor-
delijkheid voor elkaar nemen,
dat mensen in een veilige omgeving kunnen leven. In 
een gemeente waarin we samenleven en samenwer-
ken, een gemeente waarin respect en een fatsoenlijk 
bestaan de norm zijn, waar mensen tot hun recht 
komen, zich kunnen ontwikkelen en een gelukkig leven 
kunnen opbouwen.

Gelijke kansen op ontplooiing daar staat de PvdA voor. 
Goed onderwijs en een goede infrastructuur bieden 
volgens de PvdA de meeste kans op een volwaardige 
deelname aan de samenleving.
Dit betekent dat we geld willen vrijmaken voor goed 
internet en behoud van betaalbaar (openbaar) vervoer 
tussen de kernen, om zo de toegankelijkheid van ken-
nis en informatie te verbeteren.

Voorzieningen in onze kleine kernen winnen vaak aan 
bestaansrecht door de organisatie van deze voorzienin-
gen terug te geven aan de bewoners. Dat is in principe 
een mooi streven en past ook in het accommodatie-
beleid. Bovendien vergroot het het sociaal gevoel en 
zorgt voor meer verbinding. De gemeente heeft wel 
de verantwoording om eventuele gebouwen in goede 
staat over te dragen. Ons uitgangspunt is dat bevolking 
en gemeente er beter van moeten worden.



Veiligheid

Duurzaam werkt
De agrarische sector maakt een groot deel uit van de economie in onze gemeente. De PvdA wil naar een duurzame 
productie.
Door de goede infrastructuur en de vele zonuren zijn wij bijzonder aantrekkelijk voor agrariërs. De ontwikkeling van 
Agriport en het succes hiervan zijn het bewijs.
De PvdA vindt dat er op termijn alleen duurzaam, goed voor mens en dier zou moeten worden geproduceerd. 
Zo juicht de PvdA het toe dat bedrijfspanden hun dak bedekken met zonnepanelen en dat kassen zo energieneutraal 
mogelijk zijn. Wij vinden dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven bij haar eigen gebouwen. Bovendien willen 
we particuliere huizenbezitters door middel van een subsidieregeling stimuleren hun woningen energiezuinig te maken. 

Groen en water in de dorpen

De gemeente heeft de taken die ze heeft op het 
gebied van de fysieke veiligheid ondergebracht bij de 
Veiligheidsregio Noord Holland Noord (VRNHN). Dat 
is geen vrijwillige keuze, dit is bij wet geregeld. Voor 
de uitbestede taken wordt fors betaald. De PvdA pleit 
voor meer invloed op het te voeren beleid. Dit gaat 
via het Algemeen Bestuur van de VRNHN waarin de 
burgemeesters zitting hebben. Wie betaalt bepaalt en 
daarom moet de gemeenteraad vooraf meer invloed 
krijgen.
Hollands Kroon is een uitgestrekte plattelandsgemeen-
te. Voor ambulance en brandweer is het vaak lastig 
snel op locatie te zijn. Voorkomen is beter dan genezen 
en preventie is dus van levensbelang.
Voor ambulancezorg is een dekkende AED-voorziening 

een prima preventieve voorziening. Bij reanimatie is het 
elke minuut die telt. De PvdA Hollands Kroon wil dat er 
geld wordt vrijgemaakt om in die gebieden waar nog 
geen sprake is van een AED-voorziening  de realisatie 
ervan te stimuleren.
Voor de brandweer geldt dat hoe eerder een brand 
gedetecteerd wordt, hoe minder schade en leed dit 
veroorzaakt. Brandmelders zijn daarvoor een prima 
oplossing. De PvdA Hollands Kroon wil dat er geld 
wordt vrijgemaakt om inwoners een zet in de rug te
geven  dergelijke voorzieningen aan te brengen. 
Bij geld valt te denken aan een subsidieregeling, maar 
ook aan fysieke hulp om brandmelders te installeren.

Het klimaat verandert en dat heeft gevolgen voor de 
dorpen waarin wij wonen en leven. Zo wordt verwacht 
dat regenbuien veel meer regen brengen dan tot nu toe 
gebruikelijk is. Er zal dus vaker sprake zijn van water-
overlast. Maar ook worden de zomers gemiddeld wat 
warmer en droger. De PvdA wil maatregelen die de 
gevolgen van klimaatverandering voor onze inwoners 
verzachten. Voor een deel zal dat moeten door inter-
nationale samenwerking en door maatregelen die de 
regering zal moeten nemen. Voor een ander deel 

kunnen we dat zelf in onze dorpen voor elkaar 
brengen. De PvdA vindt ten eerste dat er meer ruimte 
moet komen voor groen en water in de bebouwde 
kommen van de dorpen. Dat kan door vergroenen en 
ontstenen te stimuleren. In de tweede plaats zal er 
meer werk gemaakt moeten worden van het scheiden 
van regenwater van het rioolwater (afkoppelen). 
We willen deze punten zoveel mogelijk samen met de 
inwoners vormgeven.



Samen met bewoners
Nadrukkelijk nodigt de PvdA de inwoners uit om met initiatieven te komen die leiden tot een aangenamere groene 
leefomgeving.
De PvdA wil teams opzetten die met inwoners gesprekken gaan voeren over ontstenen, vergroenen en afkoppelen van 
regenwater. In de gesprekken worden initiatieven en mogelijkheden in kaart gebracht..
Wij zien in het inrichten van deze teams een kans voor een werkgelegenheidsproject voor mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt. 

Werkgelegenheid
Snel internet maakt het voor bedrijven en burgers aantrekkelijker om zich hier te vestigen of hier te blijven. Als de markt 
het laat afweten, is dit een taak voor de gemeente.

De historische kernen worden op het gebied van recreatie en toerisme niet echt benut. Hier liggen kansen voor onder-
nemers. In samenspraak met ondernemers gaan we binnen de bestaande kaders ruimte zoeken voor nieuwe mogelijk-
heden en gaan we na wat de PvdA hier politiek in kan betekenen.

De afdeling Hollands Kroon van de PvdA sluit niet de ogen voor de problematiek van de ZZP’ers. De PvdA zet in op 
een servicebalie waar ZZP’ers en andere kleine zelfstandigen hulp en informatie kunnen krijgen over subsidies, wet- en 
regelgeving en sociale zaken. Wij zullen er voor pleiten om deze groep niet te vergeten bij het ontwikkelen van een 
economische visie.

Iedere inwoner telt!

De PvdA staat voor een gedegen, eerlijk en betrouw-
baar bestuur.
PvdA-politici zijn bevlogen, benaderbaar en bereikbaar, 
hebben lef en zijn betrouwbaar. Contact met en 
respect voor de burger zijn van essentieel belang nu 
we meer van de inwoners zelf verwachten. Samen tot 
een oplossing komen is de weg.
De PvdA zal van het college eisen dat er een goed 
werkende website in de lucht is en dat we een telefo-
nisch prima bereikbare gemeente zijn, die zijn burgers 
goed te woord staat. De PvdA vindt dat brieven binnen 
vier weken inhoudelijk beantwoord moeten worden.
Daarom stelt de PvdA grenzen aan het bezuinigen op 

het ambtenarenapparaat. De PvdA trekt geld uit voor 
behoud van de servicebalie waar de burger welkom is 
zonder afspraak!
De digitale wereld kan bedreigend en discriminerend 
zijn. We willen dat de gemeente er voor zorgt dat alle 
diensten en mogelijkheden in onze samenleving toe-
gankelijk blijven voor alle inwoners, ook voor de digitaal 
niet zo vaardige medeburger.
Aan de servicebalie kan de gemeente burgers helpen 
door advies te geven. Waar moet je heen voor huishou-
delijke hulp, hoe vraag je een indicatie aan enz. 
Je zou met simpelweg een telefoontje of bezoekje 
wegwijs moeten kunnen worden in zorgland.



Prettig wonen
De PvdA wil voldoende betaalbare woningen voor alle inkomensgroepen. veranderende samenstelling van de bevol-
king vraagt om actie. We krijgen te maken met meer ouderen, met de daarbij behorende (zorg)vragen. Mensen moeten 
de mogelijkheid krijgen om met meerdere fiscaal-zelfstandige mensen samen wonen in eigen appartementen/ruimten 
(LAT-woning). Zeker in onze gemeente met zijn boerderijen biedt dit een mogelijkheid om langer in de vertrouwde om-
geving te blijven wonen. Maar ook totaal afwijkende ideeën voor wonen en werken dienen een kans te krijgen als deze 
zich voordoen. We willen de regelgeving aanpassen om dit mogelijk te maken.

Natuur en recreatie 
Het gaat niet goed met de natuur en de biodiversiteit 
in Nederland. Dat heeft onder meer te maken de aard 
van de landbouw en toenemende bebouwing. Hierdoor 
hebben verschillende dier- en plantensoorten geen 
leefgebied meer. Natuur heeft een belangrijke waarde 
voor het welzijn van mensen: het levert grondstoffen, 
het heeft een regulerende functie op bijvoorbeeld het 
klimaat en een culturele functie voor recreatie en edu-
catie. Natuur kan niet voor zichzelf opkomen 
verdient bescherming van de overheid. Uit solidariteit 
met toekomstige generaties zijn we het verplicht om 
onze planeet beter achter te laten dan we haar 
aantroffen. Natuur en landschap staan in de top tien 
van publieke waarden, de PvdA in Hollands Kroon wil 
er dan ook voor zorgen dat er duurzaam in natuur en 
landschap geïnvesteerd wordt.
Dierenwelzijn vinden wij belangrijk, in een gebied met 
veel grootschalige veehouderij verdient dit onze aan-
dacht.
Om Hollands Kroon mooier te maken is het nodig de 
natuur te beschermen en waar nodig uit te breiden. 
De verschraling van de natuur moet gekeerd worden.
De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners dichtbij 
huis de natuur kunnen beleven. De natuur moet dus 
gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk zijn.
Groen en water in de nabijheid maakt de leefomgeving 
van mensen gezonder, het zorgt voor minder stress 
en meer ontspanningsmogelijkheden. Groen en water 
dichtbij huis geeft mensen de mogelijkheid te bewegen, 
te recreëren en te ondernemen. De levensverwachting 
in een groene wijk is hoger en omdat mensen met een 

lagere sociaaleconomische positie vaker in wijken met 
weinig groen wonen, is hier het meeste te winnen.
Voor de PvdA betekent dit voor de komende 
raadsperiode dat:
•We een belangrijke rol zien voor boeren bij het creëren 
van natuur als onderdeel van de transitie van de gang-
bare landbouw richting een meer duurzame landbouw. 
Dat is goed voor de biodiversiteit en het behoud van 
ons cultuurlandschap.
•We inzetten op goede wandelpaden, fietsnetwerken 
en een groene omgeving in en om de dorpen. Een 
goed wandelpadennetwerk draagt bij aan de toegan-
kelijkheid van natuur en landschap.
•We bij bebouwing in het landelijk gebied de voorwaar-
de stellen dat dit landschappelijk wordt ingepast. 
•We verstorende effecten (zoals licht- en geluidsover-
last) zoveel mogelijk willen beperken.
•We vinden monumenten en authentieke dorpskernen 
van grote recreatieve waarde en stimuleren het behoud 
daarvan.  
•We de openbare ruimte beheren door natuurlijk en 
ecologisch bermbeheer, variatie in beplanting van 
perkjes en groenstroken, en een gematigd kapbeleid. 
Bescherming van de biodiversiteit is hierbij belangrijk.
•We inwoners betrekken bij het onderhoud en inrich-
ting van hun omgeving.
•We initiatieven van inwoners stimuleren en ondersteu-
nen met informatie, deskundigheid en geld.
•We de dijken en kades gebruiken als wandel- en 
fietspaden met picknickgelegenheden om te kunnen 
recreëren.
.



Persoonlijke ontwikkeling
Samen muziek maken, toneelspelen, dansen en het maken van beeldende kunst geeft mensen veel plezier en voldoe-
ning. De gemeente kan initiatieven afstemmen en moet zich positief opstellen om de samenwerking van verenigingen en 
individuen te stimuleren.

Sport verbroedert, schept een gevoel van verbinding, teamspirit en onderling respect. Sport heeft ook een positieve 
invloed op de lichamelijke en geestelijke fitheid. Ook mensen met een beperking moeten alle mogelijkheden hebben om 
te kunnen sporten. Sporten kan altijd, op honderden manieren. Die kansen moeten er voor iedereen zijn.
De PvdA vindt dat sportverenigingen door de gemeente moeten worden geholpen in het vinden van samenwerking en 
oplossingen met andere verenigingen om zelfvoorzienend te kunnen worden of te blijven. 

De PvdA maakt zich sterk voor het behoud van de zwembaden.

Jongeren hebben recht op gelijke kansen als het gaat om bijvoorbeeld onderwijs, sport of cultuur. Meedoen is het 
motto. Daarom moet er aandacht zijn voor zaken die het meedoen moeilijk maken, zoals armoede en schulden.

Dierenwelzijn
Dierenwelzijn vinden wij belangrijk, in een gebied 
met veel grootschalige veehouderij verdient dit onze 
aandacht. De PvdA Hollands Kroon is daarom bezig 
met een duidelijk document over dierenwelzijn. Daarin 
maken wij duidelijk hoe we aankijken tegen jacht, 
dierenwelzijn in de veehouderij, bij hobbyboeren en van 
gezelschapsdieren.
Het probleem waar we tegen aanlopen is dat we de 
veehouderij, die vaak integer omgaat met zijn beesten, 
niet over een kam willen halen met uitwassen. 
Daarnaast zijn we ons bewust dat vlees consump-
tie een enorme milieu belasting met zich meebrengt. 
Kortom:
dierenwelzijn is ons veel waard even als een goed 
natuurbeheer. Volg onze website of meld je aan om 
mee te schrijven.



Zorg en ondersteuning
De gemeente is onder meer verantwoordelijk voor 
jeugdzorg, huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en voor 
ondersteuning bij het vinden van werk en het oplossen 
van schulden. Hulpvragen staan zelden op zichzelf. 
Vaak hangen problemen met elkaar samen. Daarom wil 
de Partij van de Arbeid één persoon die u ondersteunt 
bij alle vragen. Ook moet deze zelfde persoon u helpen 
bij contacten met andere zorgverleners. U wordt niet 
van het kastje naar de muur gestuurd en de gemeente 
is een betrouwbare partner.

Keuzevrijheid en kwaliteit zijn van groot belang. 
De PvdA wil dat uw oplossing - die u samen met uw 
netwerk en uw wijkteammedewerker heeft bedacht 
- centraal staat; niet de regeltjes of de prijs. De PvdA 
maakt zich zorgen over het afnemend aanbod van 
hulp, met name op het gebied van de jeugdzorg. De 
tarieven die de gemeente via Incluzio betaalt aan de 
hulpverleners is soms te laag. Daardoor haken hulpver-
leners af. Degene die indiceert mag niet degene zijn die 
het budget beheert.

Als u een hulpvraag heeft, moet u makkelijk contact 
kunnen opnemen met het sociaal wijkteam. 
De telefonische bereikbaarheid van dit team moet 
beter: van 7 tot 22 uur, en ook enkele uren in het 
weekend. Zorgen en angsten zijn ’s avonds vaak erger. 
De Partij van de Arbeid is bereid hier geld voor vrij te 
maken.

Mantelzorgers zijn voor velen onmisbaar. Ze helpen bij 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De PvdA wil betere 
ondersteuning voor mantelzorgers. Die ondersteuning 
moet gerealiseerd worden door
• een scholingsprogramma
• een fatsoenlijk mantelzorgcompliment
• ondersteuning bij individuele vragen en 
• problemen in de zorgverlening of de combinatie van
   zorg, werk en gezin
• ontlasting door incidentele overname van de zorg
   door professionals of tijdelijke opname.

De PvdA vraagt nadrukkelijk aandacht voor kinderen in 
armoede. Armoede geeft een verhoogd risico op leer- 
en opvoedingsproblemen.

Voorkomen is beter dan genezen. Dat weet ieder-
een en de gemeente moet daar ook naar handelen. 
Concreet betekent dat voorzieningen laagdrempelig 
moeten zijn. De PvdA wil
• voldoende thuiszorg
• toegankelijke dagopvang voor ouderen zonder eigen  
   bijdrage
• werken aan een dementievriendelijke gemeente
• makkelijke toegang tot diëtisten voor kinderen
• nauwe samenwerking tussen sociaal wijkteam en
   scholen. Bij leer- of opvoedingsvragen moet sneller 
   hulp geboden worden.
• goed vervoer van leerlingen naar passend onderwijs
   of dagbestedingslocaties
• aandacht voor jongvolwassenen tussen 18 en 23 
   jaar.

Daarnaast wil de PvdA dat de gemeente in samen-
spraak met de professionals een plan opstelt om ook 
nog mogelijke andere gaten te dichten. 
Dit kost eenmalig geld, want hogere kosten voor 
preventie worden later terugverdiend. Hier kan geleerd 
worden van andere gemeenten.




